







405 از 1صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

نهدف کلیحوزه
نهدف کمیوز
نبرنامهوز
نفعالیتوز
نشانگرهاتاریخ پایانتاریخ شروعدفتروز

ی
اد

ست

ی
اه

شگ
دان

ان
اش

ک

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدین 

آمبوالنس بر بالین بیمار 

در شهرها

15

راه اندازی  پایگاههای 

 شهری طبق 115اورژانس 

مصوبه طرح پوشش فراگیر

50
ساخت و راه اندازی پایگاه اورژانس 

شهری
100

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/11/011399/11/30

تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام 

مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

سازمان اورژانس کشورو ثبت در 

سامانه پورتال سازمان اورژانس کشور



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدین 

آمبوالنس بر بالین بیمار 

در شهرها

15

سنجش زمان پاسخ در 

ماموریتهای شهری اورژانس 

پیش بیمارستانی

50
محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای 

سه ماهه اول-اورژانس شهری 
25

دفتر ریاست 

سازمان
1399/03/011399/03/31

اسکرین -صور تجلسه اقدام اصالحی 

شات از اطالعات بارگزاری شده ماهانه 

از پورتال اورژانس کشور



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدین 

آمبوالنس بر بالین بیمار 

در شهرها

15

سنجش زمان پاسخ در 

ماموریتهای شهری اورژانس 

پیش بیمارستانی

50
محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای 

سه ماهه دوم-اورژانس شهری 
25

دفتر ریاست 

سازمان
1399/06/011399/06/31

اسکرین -صور تجلسه اقدام اصالحی 

شات از اطالعات بارگزاری شده ماهانه 

از پورتال اورژانس کشور



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدین 

آمبوالنس بر بالین بیمار 

در شهرها

15

سنجش زمان پاسخ در 

ماموریتهای شهری اورژانس 

پیش بیمارستانی

50
محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای 

سه ماهه سوم- اورژانس شهری 
25

دفتر ریاست 

سازمان
1399/09/011399/09/30

اسکرین -صور تجلسه اقدام اصالحی 

شات از اطالعات بارگزاری شده ماهانه 

از پورتال اورژانس کشور



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدین 

آمبوالنس بر بالین بیمار 

در شهرها

15

سنجش زمان پاسخ در 

ماموریتهای شهری اورژانس 

پیش بیمارستانی

50
محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای 

سه ماهه چهارم- اورژانس شهری 
25

دفتر ریاست 

سازمان
1399/12/011399/12/20

اسکرین -صور تجلسه اقدام اصالحی 

شات از اطالعات بارگزاری شده ماهانه 

از پورتال اورژانس کشور



اورژانس






405 از 2صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدن 

آمبوالنسها بر بالین بیمار 

در جاده

15

راه اندازی  پایگاههای 

 جاده ای طبق 115اورژانس 

مصوبه طرح پوشش فراگیر

50
ساخت و راه اندازی پایگاه اورژانس 

جاده ای
100

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/11/011399/11/30

تکمیل شناسنامه پایگاه و انجام 

مکاتبه اداری از طرف دانشگاه به 

سازمان اورژانس کشور رو ثبت در 

سامانه پورتال سازمان اورژانس کشور



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدن 

آمبوالنسها بر بالین بیمار 

در جاده

15

سنجش زمان پاسخ در 

ماموریتهای جاده ای اورژانس 

پیش بیمارستانی

50
محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای 

سه ماهه اول-اورژانس  جاده ای 
25

دفتر ریاست 

سازمان
1399/03/011399/03/31

اسکرین -صور تجلسه اقدام اصالحی 

شات از اطالعات بارگزاری شده ماهانه 

از پورتال اورژانس کشور



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدن 

آمبوالنسها بر بالین بیمار 

در جاده

15

سنجش زمان پاسخ در 

ماموریتهای جاده ای اورژانس 

پیش بیمارستانی

50
محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای 

سه ماهه دوم-اورژانس  جاده ای
25

دفتر ریاست 

سازمان
1399/06/011399/06/31

اسکرین -صور تجلسه اقدام اصالحی 

شات از اطالعات بارگزاری شده ماهانه 

از پورتال اورژانس کشور



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدن 

آمبوالنسها بر بالین بیمار 

در جاده

15

سنجش زمان پاسخ در 

ماموریتهای جاده ای اورژانس 

پیش بیمارستانی

50
محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای 

سه ماهه سوم-اورژانس  جاده ای 
25

دفتر ریاست 

سازمان
1399/09/011399/09/30

اسکرین -صور تجلسه اقدام اصالحی 

شات از اطالعات بارگزاری شده ماهانه 

از پورتال اورژانس کشور



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

کاهش زمان رسیدن 

آمبوالنسها بر بالین بیمار 

در جاده

15

سنجش زمان پاسخ در 

ماموریتهای جاده ای اورژانس 

پیش بیمارستانی

50
محاسبه زمان پاسخ در ماموریتهای 

سه ماهه چهارم-اورژانس  جاده ای 
25

دفتر ریاست 

سازمان
1399/12/011399/12/20

اسکرین -صور تجلسه اقدام اصالحی 

شات از اطالعات بارگزاری شده ماهانه 

از پورتال اورژانس کشور



اورژانس






405 از 3صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

مدیریت درمان سکته حاد 

قلبی در اورژانس پیش 

(247)بیمارستانی

3

آموزش نیروی انسانی فوریتهای 

پزشکی در خصوص بسته آموزشی 

استاندارد و دستورالعمل اجرایی

20
دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/09/011399/09/30

ارائه مستندات مربوط به برگزاری 

:  به شرح زیر247کارگاه های آموزشی 

 10در کلیه دانشگاه ها به ازای هر 

 دوره 1پایگاه می بایست حداقل 

 پایگاه 10برگزار گردد و  به ازای هر 

.   دوره اضافه تر تشکیل گردد1بعدی 

ارسال مستندات به امضاء ریاست 

شماره مجوز برگزاری ): مرکز شامل

دوره آموزشی به همراه تاریخ صدور 

- لیست شرکت کنندگان- مجور

لیست نمرات نهایی تئوری و عملی 

برنامه زمان بندی - شرکت کنندگان

(کارگاه



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

مدیریت درمان سکته حاد 

قلبی در اورژانس پیش 

(247)بیمارستانی

3

گزارش مدیریت درمان سکته حاد 

پورتال سازمان ) 247قلبی در سامانه 

در نیمه اول سال  (اورژانس کشور

40
دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/06/011399/06/31

 طبق 247ثبت اطالعات بیماران 

جدول بارگزاری شده در سامانه    

پورتال سازمان اورژانس کشور توسط 

کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش 

 با امضاء wordکتبی در یک صفحه 

گزارش کتبی شامل )ریاست مرکز  

 منتقل شده در 247تعداد بیماران 

شش ماه اول سال به تفکیک 

میانگین زمان صحنه و - بیمارستان

(میانگین زمان پاسخگویی می باشد



اورژانس






405 از 4صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

مدیریت درمان سکته حاد 

قلبی در اورژانس پیش 

(247)بیمارستانی

3

گزارش مدیریت درمان سکته حاد 

پورتال سازمان ) 247قلبی در سامانه 

در نیمه دوم سال (اورژانس کشور

40
دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/11/011399/11/30

 طبق 247ثبت اطالعات بیماران 

جدول بارگزاری شده در سامانه    

پورتال سازمان اورژانس کشور توسط 

کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش 

 با امضاء wordکتبی در یک صفحه 

گزارش کتبی شامل )ریاست مرکز  

 منتقل شده در 247تعداد بیماران 

شش ماه دوم سال به تفکیک 

میانگین زمان صحنه و -  بیمارستان

(میانگین زمان پاسخگویی می باشد



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

مدیریت درمان سکته حاد 

مغزی در اورژانس پیش 

(کد سما)بیمارستانی

3

گزارش مدیریت درمان سکته حاد 

پورتال سازمان ) 724مغزی در سامانه 

در نیمه اول سال (اورژانس کشور

50
دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/06/011399/06/31

 طبق 724ثبت اطالعات بیماران 

جدول بارگزاری شده در سامانه  

پورتال سازمان اورژانس کشور توسط 

کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش 

 با امضاء wordکتبی در یک صفحه 

گزارش کتبی شامل )ریاست مرکز  

 منتقل شده در 247تعداد بیماران 

شش ماه اول سال به تفکیک 

بیمارستان و میانگین زمان صحنه و 

(میانگین زمان پاسخگویی می باشد



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

مدیریت درمان سکته حاد 

مغزی در اورژانس پیش 

(کد سما)بیمارستانی

3

گزارش مدیریت درمان سکته حاد 

پورتال سازمان ) 724مغزی در سامانه 

در نیمه دوم سال (اورژانس کشور

50
دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/11/011399/11/30

 طبق 724ثبت اطالعات بیماران 

جدول بارگزاری شده در سامانه پورتال 

سازمان اورژانس کشور توسط 

کارشناسان دانشگاهها و ارائه گزارش 

 با امضاء wordکتبی در یک صفحه 

گزارش کتبی شامل )ریاست مرکز  

 منتقل شده در 247تعداد بیماران 

شش ماه دوم سال به تفکیک 

میانگین زمان صحنه و - بیمارستان

(میانگین زمان پاسخگویی می باشد



اورژانس






405 از 5صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

40اجرایی کردن پروژه تجمیع مراکز پیام2تجمیع مراکز پیام و ارتباطات50
دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/11/011399/12/20

ارسال صورت جلسات ریاست دانشگاه 

ها  آموزش پرسنل دیسپچ در مورد 

یادگیری موقعیت جغرافیایی مراکز 

پیام جمع آوری شده مکاتبه با 

مخابرات جهت اتصال تماس مراکز 

پیام با مرکز دیسپچ  مستندات جمع 

آوری مراکز پیام و اعزام آمبوالنس 

توسط دیسپچ



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تهیه و تدوین دستورالعمل 

های کشوری استانداردسازی 

مراکز ارتباطات

2
اجرایی کردن استاندارسازی مراکز 

ارتباطات
50

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/10/011399/11/30

تکمیل فرم تجهیزات موجود در 

سامانه سازمان اورژانس  تهیه لیست 

کمبود تجهیزات مورد نیاز دیسپچ 

استاندارد   بارگزاری مستندات خرید 

وسایل مورد نیاز مرکز   ارسال تصاویر 

از وسایل خریداری شده موجود در 

مرکز



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

سازماندهی استقرار امدادهای 

- ساحلی - نوروزی  )ویژه 

اربعین وایام خاص - زمستانی 

..-)

4
گزارش اجرای برنامه عملیاتی ابالغی 

در اربعین حسینی
25

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/08/011399/08/30

گزارش اقدامات انجام شده در مراسم 

wordاربعین در قالب فایل 


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50
نظارت بر عملکرد آمبوالنس 

خصوصی
3

بازدید و نظارت  از مراکز آمبوالنس 

 ماه اول سال6خصوصی  در 
50

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/06/011399/06/31

ثبت اطالعات  بازدید صورت گرفته در 

پورتال سازمان


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50
نظارت بر عملکرد آمبوالنس 

خصوصی
3

بازدید و نظارت از مراکز آمبوالنس 

 ماهه  دوم سال6خصوصی در 
50

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/11/011399/11/30

ثبت اطالعات  بازدید صورت گرفته در 

پورتال سازمان


اورژانس






405 از 6صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

استاندارد سازی ناوگان 

آمبوالنس و تجهیزات سازمان 

اورژانس کشور

50انجام بازسازی آمبوالنسهای فرسوده4
دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/10/011399/10/30

ارائه تصاویر بازسازی و گزارش عملیات 

انجام گرفته بر روی آمبوالنس در 

عقد قرارداد با شرکت  - pdfقالب 

های مجاز  و ارائه آمار تعداد آمبوالنس 

بازسازی شده از کل آمبوالنسهای 

نیازمند بازسازی   ارائه گزارش از 

هزینه های صورت گرفته در زمینه 

بازسازی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تکمیل مراکز پایش 

مراقبتهای درمانی 

دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

3

ثبت کامل زیرسیستم ها و شاخص 

 در دانشگاه های MCMCهای سامانه 

علوم پزشکی کشور در شش ماهه اول 

سال

25
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1399/06/011399/06/31

مستندات مربوط به تکمیل زیرسیستم 

های سامانه کشوری پایش داده های 

دانشکده /مراقبتهای درمانی در دانشگاه

علوم پزشکی و کلیه بیمارستان های 

تابعه



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تکمیل مراکز پایش 

مراقبتهای درمانی 

دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

3

تکمیل و بهره برداری کامل از 

مرکزهدایت و پایش مراقبت های 

درمانی دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور در شش ماهه اول سال

25
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1399/06/011399/06/31

تصویر یا فیلم مربوط به تکمیل مرکز 

هدایت و پایش مراقبتهای درمانی 

دانشکده علوم پزشکی و /دانشگاه

بکارگیری آن با استفاده از کلیه 

امکانات



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تکمیل مراکز پایش 

مراقبتهای درمانی 

دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

3

ثبت کامل زیرسیستم ها و شاخص 

 در دانشگاه های MCMCهای سامانه 

علوم پزشکی کشور در شش ماهه دوم 

سال

25
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1399/11/011399/11/30

مستندات مربوط به تکمیل زیرسیستم 

های سامانه کشوری پایش داده های 

دانشکده /مراقبتهای درمانی در دانشگاه

علوم پزشکی و کلیه بیمارستان های 

تابعه



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تکمیل مراکز پایش 

مراقبتهای درمانی 

دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

3

تکمیل و بهره برداری کامل از 

مرکزهدایت و پایش مراقبت های 

درمانی دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور در شش ماهه دوم سال

25
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
1399/11/011399/11/30

تصویر یا فیلم مربوط به تکمیل مرکز 

هدایت و پایش مراقبتهای درمانی 

دانشکده علوم پزشکی و /دانشگاه

بکارگیری آن با استفاده از کلیه 

امکانات



اورژانس






405 از 7صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تبدیل شبکه رادیویی از 

 (DMR )آنالوگ به دیجیتال 

براساس طراحی شبکه 

رادیویی دانشگاه

3
تامین تجهیزات رادیویی مورد نیاز  

دانشگاه  در شش ماهه اول سال
30

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1399/07/011399/07/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تبدیل شبکه رادیویی از 

 (DMR )آنالوگ به دیجیتال 

براساس طراحی شبکه 

رادیویی دانشگاه

3
نصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی در 

مود دیجیتال در شش ماهه اول سال
30

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/07/011399/07/30
گزارش مکتوب نصب و راه اندازی 

تجهیزات رادیویی


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تبدیل شبکه رادیویی از 

 (DMR )آنالوگ به دیجیتال 

براساس طراحی شبکه 

رادیویی دانشگاه

3
تامین تجهیزات رادیویی مورد نیاز  

دانشگاه در شش ماهه دوم سال
20

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1399/12/011399/12/25

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تبدیل شبکه رادیویی از 

 (DMR )آنالوگ به دیجیتال 

براساس طراحی شبکه 

رادیویی دانشگاه

3
نصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی در 

مود دیجیتال در شش ماهه دوم سال
20

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/12/011399/12/25
گزارش مکتوب نصب و راه اندازی 

تجهیزات


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بروز رسانی اطالعات 

تجهیزات موجود و نیروی 

انسانی حوزه فناوری اطالعات 

و ارتباطات

3

تکمیل فرم های تجهیزات رادیویی و 

ماهواره ای و نیروی انسانی حوزه 

فناوری اطالعات  در پورتال سازمان 

 ماهه اول سال3اورژانس کشور در 

25

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/04/011399/04/31

   فرم تکمیل شده تجهیزات رادیویی .1

 فرم تکمیل شده نیروی انسانی .2

    حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

 فرم تکمیل شده تجهیزات ماهوراه .3

ای



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بروز رسانی اطالعات 

تجهیزات موجود و نیروی 

انسانی حوزه فناوری اطالعات 

و ارتباطات

3

تکمیل فرم های تجهیزات رادیویی و 

ماهواره ای و نیروی انسانی حوزه 

فناوری اطالعات  در پورتال سازمان 

 ماهه دوم سال3اورژانس کشور در 

25

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/07/011399/07/30

   فرم تکمیل شده تجهیزات رادیویی .1

 فرم تکمیل شده نیروی انسانی .2

    حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

 فرم تکمیل شده تجهیزات ماهوراه .3

ای



اورژانس






405 از 8صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بروز رسانی اطالعات 

تجهیزات موجود و نیروی 

انسانی حوزه فناوری اطالعات 

و ارتباطات

3

تکمیل فرم های تجهیزات رادیویی و 

ماهواره ای و نیروی انسانی حوزه 

فناوری اطالعات  در پورتال سازمان 

 ماهه سوم سال3اورژانس کشور در 

25

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/10/011399/10/30

   فرم تکمیل شده تجهیزات رادیویی .1

 فرم تکمیل شده نیروی انسانی .2

    حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

 فرم تکمیل شده تجهیزات ماهوراه .3

ای



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بروز رسانی اطالعات 

تجهیزات موجود و نیروی 

انسانی حوزه فناوری اطالعات 

و ارتباطات

3

تکمیل فرم های تجهیزات رادیویی و 

ماهواره ای و نیروی انسانی حوزه 

فناوری اطالعات  در پورتال سازمان 

 ماهه چهارم سال3اورژانس کشور در 

25

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/12/011399/12/25

   فرم تکمیل شده تجهیزات رادیویی .1

 فرم تکمیل شده نیروی انسانی .2

    حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

 فرم تکمیل شده تجهیزات ماهوراه .3

ای



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

دریافت سرویس یکپارچه 

شبکه اختصاصی امن همراه 

(APN)  برای کلیه سیم

عملیاتی -کارت های سازمانی

مورد بهره برداری سازمان 

اورژانس کشور از شرکتهای  

ارائه  دهنده سرویس

3

اتصال سیم کارت های عملیاتی مرکز 

فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه 

(APN)به شبکه اختصاصی امن

30

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/07/011399/12/25

مکاتبه ارسال گزارش اتصال سیم 

کارت های عملیاتی مرکز فوریت ها به 

APNبه سازمان اورژانس کشور  



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بروزرسانی اطالعات شبکه 

رادیویی سازمان اورژانس 

کشور

2

تکمیل فرم های مربوطه سازمان 

فرمهای اطالعاتی - تنظیم مقررات 

LM-ML  و LM-FB و ارسال به  

سازمان

70

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/01/151399/06/31
مکاتبه ارسال فرم های اطالعاتی 

تکمیل شده


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

فراهم سازی زیرساخت 

  در Air Bandفرکانسی 

حوزه اورژانس هوایی

2

 و AM-MOتکمیل فرمهای اطالعاتی 

 AM-FA سازمان تنظیم مقررات  

رادیویی جهت اخذ پروانه فرکانس 

سرویس متحرک هوانوردی اورژانس 

هوایی

20

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/10/011399/10/30
-AM و  AM-MOفرمهای اطالعاتی 

FAتکمیل شده   


اورژانس






405 از 9صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

ایجاد بستر ارتباطی رادیویی 

مشترک جهت برقراری 

ارتباط مستقیم بین مراکز 

مدیریت بحران دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور و مرکز 

مدیریت بحران وزارت 

بر بستر فرکانس )بهداشت

(سراسری

2
تامین تجهیزات مورد نیاز دانشگاه در 

شش ماهه اول سال
25

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1399/07/011399/07/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

ایجاد بستر ارتباطی رادیویی 

مشترک جهت برقراری 

ارتباط مستقیم بین مراکز 

مدیریت بحران دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور و مرکز 

مدیریت بحران وزارت 

بر بستر فرکانس )بهداشت

(سراسری

2

راه اندازی عملیاتی تجهیزات  بر بستر 

فرکانس سراسری در شش ماهه اول 

سال

15

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/07/011399/07/30

تائیدیه مکتوب مرکز هدایت عملیات 

بحران وزارت بهداشت مبنی بر 

برقراری ارتباط رادیویی با دانشگاه



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

ایجاد بستر ارتباطی رادیویی 

مشترک جهت برقراری 

ارتباط مستقیم بین مراکز 

2
تامین تجهیزات مورد نیاز دانشگاه در 

شش ماهه دوم سال
25

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

قرارداد خرید تجهیزات رادیویی/فاکتور1399/12/011399/12/25

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

ایجاد بستر ارتباطی رادیویی 

مشترک جهت برقراری 

ارتباط مستقیم بین مراکز 

مدیریت بحران دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور و مرکز 

مدیریت بحران وزارت 

بر بستر فرکانس )بهداشت

(سراسری

2

راه اندازی عملیاتی تجهیزات  بر بستر 

فرکانس سراسری در شش ماهه دوم 

سال

15

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/12/011399/12/25

تائیدیه مکتوب مرکز هدایت عملیات 

بحران وزارت بهداشت مبنی بر 

برقراری ارتباط رادیویی با دانشگاه



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

راه اندازی سامانه مدیریت  

عملیات اورژانس پیش 

بیمارستانی در کل شهرستان 

های تحت پوشش

3

راه اندازی و تکمیل سامانه اتوماسیون 

عملیاتی پیش بیمارستانی در تمام  

شهر های تابعه دانشگاه

80

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/07/011399/07/30
قرارداد پشتیبانی فی مابین دانشگاه و 

پیمانکار


اورژانس






405 از 10صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

راه اندازی سامانه مدیریت  

عملیات اورژانس پیش 

بیمارستانی در کل شهرستان 

های تحت پوشش

3

گزارش استقرار و بهره برداری از  

سامانه اتوماسیون عملیاتی پیش 

بیمارستانی

20

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/07/011399/07/30
صورتجلسه تحویل پروژه راه اندازی 

سامانه در دانشگاه


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

اتصال سامانه اتوماسیون 

عملیات پیش بیمارستانی به 

سامانه پرونده الکترونیکی 

سالمت

3

اتصال سامانه اتوماسیون عملیات 

پیش بیمارستانی به سامانه پرونده 

الکترونیکی سالمت

30

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/10/011399/10/30

ارسال نامه اعالم اتصال به سامانه 

اتوماسیون عملیات پیش بیمارستانی 

دانشگاه به سامانه پرونده الکترونیکی 

سالمت



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50
بروز رسانی مرکز هدایت 

(EOCٍ )عملیات و بحران 
3

اجرایی سازی سامانه جدید مدیریت 

در  (EOCٍ )هدایت عملیات بحران 

مرکز هدایت عملیات بحران وزارت 

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی

40

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/11/011399/11/30
تائیدیه ستاد هدایت عملیات بحران 

(EOC)وزارت بهداشت 


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

ایجاد سامانه نظارت بر فرآیند 

های اجرایی و عملیاتی 

آمبوالنس خصوصی

3

اجرایی سازی  سامانه در مراکز 

فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه و 

شرکت های آمبوالنس خصوصی

40

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/12/011399/12/25
تائیدیه مکتوب اداره آمبوالنس 

خصوصی


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

تکمیل سامانه مدیریت 

تجهیزات پزشکی پیش 

بیمارستانی

3

اجرایی سازی سامانه مدیریت تجهیزات 

پزشکی پیش بیمارستانی در مراکز 

فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه

40

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/12/011399/12/25
تائیدیه اداره تجهیزات پزشکی سازمان 

اورژانس کشور


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بررسی رضایتمندی 

مددجویان از خدمات اراءه 

شده

2

بررسی فرم های تکمیل شده رضایت 

سنجی توسط مراکز اورژانس ثبت شده 

در پورتال سازمان سه ماهه اول

20
دفتر ریاست 

سازمان
1399/03/011399/03/31

در  (به تعداد)ثبت میزان رضایتمندی 

پورتال سازمان بصورت ماهیانه و 

بارگذاری فرم اقدام اصالحی انجام 

HOPشده سه ماهه اول در برنامه 



اورژانس






405 از 11صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بررسی رضایتمندی 

مددجویان از خدمات اراءه 

شده

2

بررسی فرم های تکمیل شده رضایت 

سنجی توسط مراکز اورژانس ثبت شده 

در پورتال سازمان سه ماهه دوم

20
دفتر ریاست 

سازمان
1399/06/011399/06/31

در (به تعداد)ثبت میزان رضایتمندی 

پورتال سازمان بصورت ماهیانه و 

بارگذاری فرم اقدام اصالحی انجام 

HOPشده سه ماهه دوم در برنامه 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بررسی رضایتمندی 

مددجویان از خدمات اراءه 

شده

2

بررسی فرم های تکمیل شده رضایت 

سنجی توسط مراکز اورژانس ثبت شده 

در پورتال سازمان سه ماهه سوم

20
دفتر ریاست 

سازمان
1399/09/011399/09/30

در (به تعداد)ثبت میزان رضایتمندی 

پورتال سازمان بصورت ماهیانه و 

بارگذاری فرم اقدام اصالحی انجام 

HOPشده سه ماهه سوم در برنامه 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

بررسی رضایتمندی 

مددجویان از خدمات اراءه 

شده

2

بررسی فرم های تکمیل شده رضایت 

سنجی توسط مراکز اورژانس ثبت شده 

در پورتال سازمان سه ماهه چهارم

20
دفتر ریاست 

سازمان
1399/12/011399/12/28

در (به تعداد)ثبت میزان رضایتمندی 

پورتال سازمان بصورت ماهیانه و 

بارگذاری فرم اقدام اصالحی انجام 

HOPشده سه ماهه چهارم در برنامه 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

ساماندهی وضعیت رسیدگی 

به شکایات در فوریت های 

پزشکی

3
 ماهه اول 6رسیدگی به شکایات در 

سال
50

دفتر ریاست 

سازمان
1399/06/011399/06/31

  در wordثبت گزارش در قالب فایل 

و گزارش تعداد  --  Hopسامانه 

گزارش تعداد - شکایات دریافت شده 

شکایاتی که از نظر مرکز مدیریت 

حوادث مورد قبول و وارد بوده و چه 

اقدامات اصالحی در جهت عدم تکرار 

.  شکایات مورد قبول انجام شده است

فایل مذکور نباید بیشتر از ده خط 

.باشد



اورژانس






405 از 12صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

ساماندهی وضعیت رسیدگی 

به شکایات در فوریت های 

پزشکی

3
 ماهه دوم 6رسیدگی به شکایات در 

سال
50

دفتر ریاست 

سازمان
1399/12/011399/12/20

  در wordثبت گزارش در قالب فایل 

و گزارش تعداد  --  Hopسامانه 

گزارش تعداد - شکایات دریافت شده 

شکایاتی که از نظر مرکز مدیریت 

حوادث مورد قبول و وارد بوده و چه 

اقدامات اصالحی در جهت عدم تکرار 

.  شکایات مورد قبول انجام شده است

فایل مذکور نباید بیشتر از ده خط 

.باشد



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50
استاندارد سازی نتجهیزات و 

EOCفضای فیزیکی  
3

تهیه و بروز رسانی تجهیزات طبق چک 

لیست
100

دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
چک لیست تکمیل شده منطبق ابالغ1399/11/011399/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

اتصال به وب سرویس 

استعالم مختصات جغرافیایی 

 در  115تماس گیرنده با 

سرور اختصاصی سامانه 

اتوماسیون عملیات اورژانس 

پیش بیمارستانی مراکز 

فوریت های پیش بیمارستانی 

کل کشور

2

تامین زیر ساخت مورد نیاز  جهت 

دسترسی به سرویس استعالم مختصات 

جغرافیایی تماس گیرنده

60

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/02/011399/03/31

صورتجلسه دریافت توکن سخت 

افزاری سرویس مکان یاب جغرافیایی 

از دفاتر پیش خوان دولت



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50

اتصال به وب سرویس 

استعالم مختصات جغرافیایی 

 در  115تماس گیرنده با 

سرور اختصاصی سامانه 

اتوماسیون عملیات اورژانس 

پیش بیمارستانی مراکز 

فوریت های پیش بیمارستانی 

کل کشور

2

اتصال به سرویس استعالم مختصات 

 در  115جغرافیایی تماس گیرنده با 

سرور اختصاصی سامانه اتوماسیون 

عملیات اورژانس پیش بیمارستانی 

مرکز فوریت ها

40

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/02/011399/03/31

ارسال نامه اعالم عملیاتی شدن فرآیند 

استعالم مختصات جغرافیایی تماس 

 در مرکز فوریت های 115گیرنده با 

دانشگاه



اورژانس






405 از 13صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50
استقرار نظام اعتباربخشی 

اورژانس پیش بیمارستانی
2

برگزاری دوره آموزش مفاهیم 

اعتباربخشی و بهبود کیفیت
30

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

1399/06/011399/06/30
ثبت گزارش  برگزاری دوره مفاهیم 

اعتبار بخشی و بهبود کیفیت


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
50

افزایش کیفیت ارائه 

خدمات اورژانس پیش 

بیمارستانی

50
استقرار نظام اعتباربخشی 

اورژانس پیش بیمارستانی
2

اجرای طرح اعتباربخشی و بهبود 

کیفیت در مراکز اورژانس پیش 

بیمارستانی

70

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/11/011399/11/30

ابالغ کتاب استانداردهای ملی 

اعتباربخشی ورژانس پیش بیمارستانی 

ابالغ ... مراکز دیسپچ و-به پایگاهها

مسئول اعتباربخشی  تشکیل کمیته 

های مرتبط در راستای سنجه های 

اعتباربخشی و ابالغ اعضا اجرای 

استانداردهای اعتباربخشی  خود 

ارزیابی و آنالیز ارائه گزارش پیشرفت 

کار



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
برگزاری دوره های آموزشی 

تخصصی
8

برگزاری کارگاههای تخصصی پیش 

 و سایر PHTM -ACLS )بیمارستانی

اورژانس های تخصصی بر اساس 

 ماهه اول6در  (اولویت های ابالغی

50

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/06/011399/06/31

 عنوان آموزشی 7لیست حداقل 

دوره . تخصصی پیش بیمارستانی 

PHTM برای همه مراکز و دوره 

ACLSدر قطب ها 



اورژانس






405 از 14صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
برگزاری دوره های آموزشی 

تخصصی
8

برگزاری کارگاههای تخصصی پیش 

 و سایر PHTM -ACLS )بیمارستانی

اورژانس های تخصصی بر اساس 

 ماهه دوم6در (اولویت های ابالغی

50

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/11/011399/11/30

 عنوان دوره 7برگزاری حداقل 

. آموزشی از اولویت های ابالغی 

PHTM برای همه مراکز و دوره 

ACLSبرای قطب الزامی است 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

50
توانمندسازی کارکنان در 

زمینه پژوهش
4

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه 

جستجوی - پروپوزال نویسی )پژوهش

مقاله - انواع روش تحقیق- اطالعات

60

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

تعداد کارگاههای برگزار شده1399/06/011399/06/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

50
توانمندسازی کارکنان در 

زمینه پژوهش
4

- اختراعات- مستند سازی پژوهش ها

کتاب ها و مقاالت پژوهشی مراکز
40

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

1399/09/011399/09/30
تعداد رکورد های ثبت شده در پورتال 

سازمان


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
کاربست نتایج پژوهش های 

انجام شده
4

تشکیل کمیته فنی بررسی نتایج 

 ماهه اول6پژوهش های انجام شده در 
40

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

تعداد جلسات برگزار شده1399/06/011399/06/30

اورژانس






405 از 15صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
کاربست نتایج پژوهش های 

انجام شده
4

تشکیل کمیته فنی بررسی نتایج 

 ماهه دوم6پژوهش های انجام شده در 
40

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/11/011399/11/30
تعداد جلسات کمیته پژوهشی برگزار 

شده


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
کاربست نتایج پژوهش های 

انجام شده
4

آینده پژوهشی در نظام اورژانس پیش 

بیمارستانی
20

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/08/011399/08/30
لیست اولویت های پژوهشی مراکز در 

پورتال سازمان


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50

- مدیریت سالمت  جسمی 

روانی  و آمادگی جسمانی 

کارکنان عملیاتی ودیسپچ

8
تشکیل پرونده سالمت شغلی کارکنان 

عملیاتی ودیسپچ
60

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/08/011399/08/30

مستندات -گزارس روسای مراکز

بارگزاری شده در پورتال سازمان


اورژانس






405 از 16صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50

- مدیریت سالمت  جسمی 

روانی  و آمادگی جسمانی 

کارکنان عملیاتی ودیسپچ

8

برگزاری کارگاه آشنایی با مهارتهای 

مدیریت - مدیریت استرس)روانشناختی

(...خشم و

40
دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/09/011399/09/30

مستندات -گزارش روسای مراکز

بارگزاری شده در پورتال


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50

مدیریت کنترل عفونت و 

بهداشت در اورژانس پیش 

بیمارستانی

8
راه اندازی جایگاه شستشوی آمبوالنس 

 در بیمارستانها115های 
100

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/12/011399/12/29

مستندات -گزارش روسای مراکز

بارگزاری شده در پورتال


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50

توانمندسازی پرسنل عملیاتی 

در راستای بکارگیری 

آمبوالنس و تجهیزات

8
برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات 

داخل آمبوالنس
50

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/06/011399/07/30

ارایه مستندات در خصوص تعداد 

 (جدول اکسل)نفرات آموزش دیده  

ارایه مستندات در خصوص محتوای 

(فایل پاورپوینت )آموزشهای ارائه شده



اورژانس






405 از 17صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
نگه داری پیشگیرانه ساالنه 

PMتجهیزات پزشکی 
5

انجام نگه داری پیشگیرانه دوره ای 

تجهیزات  براساس برنامه و دستور 

العمل های ابالغی

80

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

گزارش پیشرفت1399/03/011399/07/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
نگه داری پیشگیرانه ساالنه 

PMتجهیزات پزشکی 
5

ورود اطالعات نگهداری پیشگیرانه 

تجهیزات در سامانه پورتال
20

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

1399/08/011399/08/30
تکمیل فرم های مربوط به نگهداری 

پیشگیرانه در پورتال سازمان اورژانس


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50

کالیبراسیون تجهیزات 

پزشکی سازمان اورژانس 

کشور

7

ارایه مستندات انجام کالیبراسیون 

تجهیزات پزشکی توسط شرکت های 

مجاز

100

دفتر معاونت 

توسعه مدیریت و 

منابع

ارایه مستندات در پرتال1399/09/011399/09/30

اورژانس






405 از 18صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
 )ایجاد زیرساخت آموزشی 

(پایگاه آموزشی 
5

تجهیز یک پایگاه شهری به عنوان 

 ماهه اول سال6پایگاه آموزشی در 
50

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/06/011399/06/31

تعداد پایگاه آموزشی ثبت شده در هر 

پایگاه 20مراکزی که بیشتر از  ) ماه 6

( ماه یک پایگاه ثبت نمایند6دارند هر 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش بهره وری منابع 

فیزیکی و انسانی و -مالی 

ساختار سازمانی بر اساس 

تشکیالت تفضیلی سازمان

50
 )ایجاد زیرساخت آموزشی 

(پایگاه آموزشی 
5

تجهیز یک پایگاه شهری به عنوان 

 ماهه دوم سال6پایگاه آموزشی در 
50

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/11/011399/11/30

تعداد پایگاه آموزشی فوریتهای 

 6پزشکی  ثبت شده در پورتال در 

ماهه دوم



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش سرانه آموزش و 

پژوهش ویژه کارکنان و 

مدیران حوزه اورژانس 

پیش بیمارستانی

20
برگزاری دوره آموزشی 

EOCتوانمندسازی پرسنل 
30

 برای DHMRبرگزاری دوره اموزش 

همه پرسنل مرکز هدایت عملیات  و 

بحران

100
دفتر اداره کل 

حوادث و بالیا
تصویر گواهینامه های برگزاری دوره1399/11/011399/11/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش سرانه آموزش و 

پژوهش ویژه کارکنان و 

مدیران حوزه اورژانس 

پیش بیمارستانی

20

برگزاری دوره های آموزشی 

برای پرسنل آمبوالنس 

خصوصی

20
برگزاری دوره بدو ورود و بازآموزی 

کارکناان آمبوالنس خصوصی
100

دفتر معاونت فنی 

و عملیاتی
1399/11/011399/11/30

ثبت اطالعات دوره آموزشی در پورتال 

سازمان


اورژانس






405 از 19صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش تعداد تولیدات 

رسانه ای و فرهنگی خود 

امدادی و دگر امدادی 

فوریتهای پزشکی

10
ارائه آموزش های عمومی در 

مراکز
70

پیگیری برگزاری دوره های حضوری 

آموزش های همگانی از طریق مراکزدر 

 ماهه اول6

30

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/06/011399/06/30
ساعت آموزش داده شده به / تعداد نفر

صورت حضوری


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش تعداد تولیدات 

رسانه ای و فرهنگی خود 

امدادی و دگر امدادی 

فوریتهای پزشکی

10
ارائه آموزش های عمومی در 

مراکز
70

پیگیری ارائه آموزش های رسانه ای و 

 ماهه 6مجازی در مراکز و استانها در 

اول

20

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/06/011399/06/30
تعداد برنامه های آموزشی  از طریق 

رسانه ها


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش تعداد تولیدات 

رسانه ای و فرهنگی خود 

امدادی و دگر امدادی 

فوریتهای پزشکی

10
ارائه آموزش های عمومی در 

مراکز
70

پیگیری ارائه آموزش های رسانه ای و 

 ماهه 6مجازی در مراکز و استانها در 

دوم

20

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/11/011399/11/30

تعداد برنامه های آموزشی تویلد شده  

فوریتهای پزشکی همگانی از طریق 

رسانه ها



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش تعداد تولیدات 

رسانه ای و فرهنگی خود 

امدادی و دگر امدادی 

فوریتهای پزشکی

10
ارائه آموزش های عمومی در 

مراکز
70

پیگیری برگزاری دوره های حضوری 

آموزش های همگانی از طریق مراکزدر 

 ماهه دوم6

30

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/11/011399/11/30
آموزش های عمومی فوریتهای پزشکی 

99 ماهه دوم 6ارائه شده در 


اورژانس






405 از 20صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش میزان جذب 

اعتبارات از طریق خیرین 

سالمت در حوزه اورژانس 

پیش بیمارستانی

10

طرح جذب  کمک های مادی 

و معنوی ازخیرین سالمت 

کشور

60
تنظیم پرسشنامه و بارگذاری در سایت 

برای جذب داوطلبین و خیرین
40

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/06/011399/06/31
تعداد رکورد های ثبت شده در پورتال 

سازمان


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

افزایش میزان جذب 

اعتبارات از طریق خیرین 

سالمت در حوزه اورژانس 

پیش بیمارستانی

10

طرح جذب  کمک های مادی 

و معنوی ازخیرین سالمت 

کشور

60برگزاری کارگاههای آموزشی  داوطلبین60

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

تعداد کارگاههای برگزار شده1399/03/011399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

ارتقاء سطح آگاهی 

عمومی در طرح هر خانه 

یک پایگاه سالمت

10

جذب و بکارگیری داوطلبین 

مردمی اعم از عمومی و 

تخصصی در سراسر کشور

60

 )برگزاری کارگاه برای داوطلبین طرح 

به  - (اورژانس یار و همیار اورژانس

 ساعت50میزان 

50

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

مستندات برگزاری کارگاه در پورتال1399/03/011399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

ارتقاء سطح آگاهی 

عمومی در طرح هر خانه 

یک پایگاه سالمت

10

جذب و بکارگیری داوطلبین 

مردمی اعم از عمومی و 

تخصصی در سراسر کشور

60
تهیه اقالم اموزشی و کاور مخصوص 

داوطلبین و توزیع بین آنها ساالنه
50

دفتر معاونت 

- آموزش همگانی

مهارتی و 

اعتباربخشی

1399/05/011399/05/31
لیست ملزومات توزیع شده بیم 

داوطلبان در پورتال سازمان


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
توسعه ارائه خدمات در 

حوزه نرم افزاری
10

بهبود فرآیند ثبت ونگهداری 

نرم افزار
100

ثبت اطالعات سامانه ها در پایگاه 

وزارت بهداشت 

(it.behdasht.gov.ir)

1399/11/011399/12/25فناوری اطالعات30

نرم - ارائه لیست کلیه سامانه ها

افزارها به همراه اطالعات کاربری در 

قالب فایل اکسل در راستای ابالغ سند 

سیاست مدیریت توسعه و راهبری 

درمان و - سامانه های وزارت بهداشت

آموزش پزشکی



اورژانس

آمار و 

فناوری 

اطالعات






405 از 21صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15

تجهیز مراکز ارائه دهنده 

خدمات سالمت به سامانه 

اطالعاتی استاندارد

10

نظارت بر اخذ گواهی استاندارد تبادل 

اطالعات آزمایشگاه های بالینی و 

پاتولوژی

1399/05/011399/05/30فناوری اطالعات50

 تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی )

 سامانه های مورد بهره برداری در این

تصویر کلیه)یا  (دسته از مراکز   

مراکز از/مکاتبات پیگیری دانشگاه   

 شرکت و واحد توسعه دهنده محصول

 -نرم افزاری در راستای فرآیند ارزیابی

 مشروط بر اخذ گواهینامه در حداقل

(بازه زمانی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15

تجهیز مراکز ارائه دهنده 

خدمات سالمت به سامانه 

اطالعاتی استاندارد

10

نظارت بر اخذ گواهی استاندارد تبادل 

اطالعات مراکز رادیولوژی و تصویر 

برداری پزشکی

1399/05/011399/05/30فناوری اطالعات50

 تصویر گواهینامه دارای اعتبار تمامی )

 سامانه های مورد بهره برداری در این

تصویر کلیه)یا  (دسته از مراکز   

مراکز از/مکاتبات پیگیری دانشگاه   

 شرکت و واحد توسعه دهنده محصول

 -نرم افزاری در راستای فرآیند ارزیابی

 مشروط بر اخذ گواهینامه در حداقل

(بازه زمانی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
استقرار برنامه نوبت دهی 

الکترونیکی
10

نظارت بر اخذ گواهی های نوبت دهی 

- 1الکترونیکی برای کلیه مراکز سطح 

 ارائه دهنده خدمت3 و 2

1399/05/011399/05/31فناوری اطالعات30

 تصویر گواهینامه نوبت دهی)

 الکترونیکی برای سامانه های اطالعات

  و1نرم افزارهای سطح - بیمارستانی

 ( نرم افزارهای کلینیکی و درمانگاهی

تصویر کلیه مکاتبات پیگیری)یا   

مراکز از شرکت و واحد/دانشگاه   

 توسعه دهنده محصول نرم افزاری در

مشروط بر- راستای فرآیند ارزیابی  

(اخذ گواهینامه در حداقل بازه زمانی



آمار و 

فناوری 

اطالعات






405 از 22صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
استقرار برنامه نوبت دهی 

الکترونیکی
10

فرآیند عملیاتی ارائه و دریافت نوبت به 

صورت الکترونیکی در مراکز ارائه 

دهنده خدمات سالمت

1399/07/021399/08/30فناوری اطالعات70

گزارش تعداد نوبت های دریافت و یا 

صادر شده به صورت الکترونیکی  

 (...... سینا- ناب - سیب )سطح یک 

به تفکیک انواع مرکز و نام مراکز



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
راه اندازی سرویس های نظام 

ارجاع و بازخوراند الکترونیکی
10

نظارت براخذ گواهی استاندارد تبادل 

1اطالعات مراکز سطح 
1399/05/011399/05/30فناوری اطالعات30

 ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای)

 سپاس برای نرم افزارهای مراکز سطح

تصویر کلیه مکاتبات پیگیری)یا  ( 1  

مراکز از شرکت و واحد/دانشگاه   

 توسعه دهنده محصول نرم افزاری در

مشروط بر- راستای فرآیند ارزیابی  

(اخذ گواهینامه در حداقل بازه زمانی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
راه اندازی سرویس های نظام 

ارجاع و بازخوراند الکترونیکی
10

نظارت براخذ گواهی استاندارد تبادل 

2اطالعات کلینیک ها و مراکز سطح 
1399/05/011399/05/30فناوری اطالعات30

 ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای)

 سپاس برای نرم افزارهای کلینیکی و

تصویر کلیه)یا  ( 2مراکز سطح   

مراکز از/مکاتبات پیگیری دانشگاه   

 شرکت و واحد توسعه دهنده محصول

 -نرم افزاری در راستای فرآیند ارزیابی

 مشروط بر اخذ گواهینامه در حداقل

(بازه زمانی



آمار و 

فناوری 

اطالعات






405 از 23صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
راه اندازی سرویس های نظام 

ارجاع و بازخوراند الکترونیکی
10

استقرار و پیاده سازی سرویس نظام 

ارجاع و بازخوراند
1399/01/151399/03/15فناوری اطالعات40

ارائه گزارش تعداد تراکنش ها از 

- سرویس نظام ارجاع به تفکیک مراکز

از داشبورد فنی سبز الگ دانشگاهی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
راه اندازی فرآیند رسیدگی 

الکترونیکی به اسناد بیمه ای
5

انجام فرآیند عملیاتی رسیدگی 

الکترونیکی به اسناد در مراکز ارائه 

دهنده خدمات سالمت

1399/09/281399/11/29فناوری اطالعات100

ارائه گزارش تعداد پرونده ارسال شده 

 به HISبدون خطا توسط نرم افزار 

دیتاس و گزارش تعداد پرونده 

رسیدگی شده به صورت الکترونیکی و 

ارسال شده به دیتاس به تفکیک مراکز 

99و ماه در سال 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15

توسعه و استقرار سرویس 

تبادل اطالعات نسخه نویسی 

تصویربرداری پزشکی

5
تبادل اطالعات با سرویس ثبت 

دستورات تصویربرداری پزشکی
1399/06/151399/08/15فناوری اطالعات100

ارائه  گزارش تبادل اطالعات ثبت 

دستورات تصویربرداری به تفکیک 

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت از 

داشبورد فنی سپاس



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15

توسعه و استقرار داده پیام 

اطالعات خدمات سالمت در 

مراکز درمانی مربوطه

10

تبادل اطالعات داده پیام خدمات 

سالمت از مراکز ارائه دهنده خدمات 

سالمت

1399/05/281399/07/03فناوری اطالعات100

ارائه  تصویر گزارش تبادل اطالعات 

داده پیام خدمات سالمت به تفکیک 

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت از 

داشبورد فنی سپاس



آمار و 

فناوری 

اطالعات






405 از 24صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
استقرار شبکه اطالعاتی 

آزمایشگاه های بالینی کشور
5

تبادل اطالعات با سرویس داده پیام 

نسخه آزمایشگاهی و نتایج تست های 

آزمایشگاهها

1399/04/151399/06/15فناوری اطالعات100

ارائه  تصویر گزارش تبادل اطالعات 

داده پیام نسخه آزمایشگاهی و نتایج 

تست های آزمایشگاه ها به تفکیک 

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15

توسعه و استقرار نظام گزارش 

دهی الکترونیکی نتایج آسیب 

شناسی

5

تبادل اطالعات گزارشات پاتولوژی از 

بیمارستان ها و آزمایشگاه های دولتی 

کشور

1399/04/151399/06/15فناوری اطالعات100

ارائه گزارش تبادل اطالعات از 

داشبورد )داشبورد الگ دانشگاهی 

به تفکیک بیمارستان ها و (فنی سپاس

آزمایشگاه ها



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15

استقرار برنامه پیاده سازی 

سرویس تحلیل قواعد بیمه 

گری سالمت در مراکز ارائه 

دهنده خدمات سالمت

5

برنامه پیاده سازی سرویس تحلیل 

قواعد بیمه گری سالمت در مراکز ارائه 

دهنده خدمات سالمت

1399/05/041399/07/28فناوری اطالعات100

لیست مراکز ارائه دهنده خدمات 

سالمتی که سرویس تحلیل قواعد 

بیمه گری سالمت در آنها راه اندازی 

تعداد تراکنش + شده و فعال می باشد 

به تفکیک مرکز ارائه دهنده خدمات 

سالمت



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
ساماندهی اطالعات مراقبت 

(سیاب)های بهداشتی 
10

تبادل الکترونیکی اطالعات و گزارشات 

مراقبت های بهداشتی در قالب 

استاندارد سیاب

1399/06/151399/07/15فناوری اطالعات50

ارائه تصویر گزارش تبادل اطالعات  

مراقبت های بهداشتی در قالب داده 

پیام اطالعات سیاب به تفکیک مراکز 

ارائه دهنده خدمات سالمت



آمار و 

فناوری 

اطالعات






405 از 25صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
توسعه و استقرار نسخه 

نویسی الکترونیکی
5

استقرار سرویس نسخه نویسی 

الکترونیکی در کلیه مراکز ارائه دهنده 

خدمات سالمت

1399/03/151399/05/15فناوری اطالعات100

ارایه لیست مراکز هدف و سیستم 

های اطالعاتی مستقر در مراکز 

سرپایی و بستری شامل کلیه مطب 

کلینیک ها - های عمومی و تخصصی

مراکز بهداشتی و - و درمانگاه ها

ارائه گزارش تعداد + بیمارستان ها  

تراکنش ها به تفکیک مراکز از 

داشبورد فنی الگ تراکنش ها



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
توسعه و استقرار نسخه پیچی 

الکترونیکی
10

انجام فرآیند شناسایی مراکز برای 

استقرار نسخه پیچی الکترونیکی در 

داروخانه های دولتی و خصوصی

1399/01/151399/03/15فناوری اطالعات30

ارایه لیست مراکز هدف و سیستم 

های اطالعاتی مستقر در مراکز 

داروخانه در قالب فایل اکسل



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
توسعه و استقرار نسخه پیچی 

الکترونیکی
10

استقرار سرویس نسخه پیچی 

الکترونیکی در کلیه داروخانه های 

ارگان های /مستقل و وابسته به مراکز

ارائه دهنده خدمات سالمت

1399/06/151399/08/15فناوری اطالعات40

ارائه گزارش تعداد تراکنش ها به 

تفکیک مراکز از داشبورد فنی الگ 

تراکنش ها به آدرس 

http://bi.behdasht.gov.ir



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

15
توسعه و استقرار نسخه پیچی 

الکترونیکی
10

نظارت براخذ گواهی های استاندارد 

تبادل اطالعات سامانه های اطالعات 

داروخانه

1399/02/011399/03/30فناوری اطالعات30

 ارائه گواهی معتبر تبادل اطالعات)

 برای نرم افزارهای مربوطه مستقر در

تصویر کلیه مکاتبات)یا (داروخانه ها  

مراکز از شرکت و/پیگیری دانشگاه   

 واحد توسعه دهنده محصول نرم

 -افزاری در راستای فرآیند ارزیابی

 مشروط بر اخذ گواهینامه در حداقل

(بازه زمانی



آمار و 

فناوری 

اطالعات






405 از 26صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

5استقرار بیمارستان برخط15

عملیاتی سازی سامانه پایش برخط 

بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمات 

سالمت

1399/01/151399/03/15فناوری اطالعات35
ارائه گزارش تبادل اطالعات از 

سرویس پذیرش برخط و مدیریت تخت


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

استقرار سامانه های 

پرونده الکترونیک  

بر بستر  (سپاس)سالمت

درگاه یکپارچه تبادل 

(دیتاس)اطالعات 

5استقرار بیمارستان برخط15

اتصال مراکز ارائه دهنده خدمات 

-نیروهای مسلح-خصوصی)سالمت 

به درگاه  (تامین اجتماعی و سازمانی

یکپارچه تبادل اطالعات 

(دیتاس)سالمت

1399/07/011399/08/30فناوری اطالعات35

بارگذاری تصویر ترافیک تبادل 

اطالعات از مراکز بر بستر درگاه 

یکپارچه تبادل اطالعات 

و ارائه چک لیست  (دیتاس)سالمت

اتصال مراکز غیر دولتی بر بستر 

دیتاس مطابق فایل راهنمای پیوست



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

توسعه و تکمیل 

زیرساختهای سالمت 

الکترونیک کشور

100استقرار شبکه ملی سالمت15

 درصدی بیمارستان های 100اتصال 

 TDMغیره دولتی از طریق بستر 

مخابرات به دانشگاه

1399/01/011399/06/31فناوری اطالعات40

ارسال صورتجلسه تحویل سرویس و 

دریافت تاییدیه اتصال از 

S upport@ behdasht.gov.ir



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

توسعه و تکمیل 

زیرساختهای سالمت 

الکترونیک کشور

100استقرار شبکه ملی سالمت15

 درصدی بیمارستان های 100اتصال 

 مخابرات mplsدولتی از طریق بستر 

به دانشگاه

1399/01/011399/09/30فناوری اطالعات30

ارسال صورتجلسه تحویل سرویس و 

دریافت تایید  اتصال از 

S upport@ behdasht.gov.ir



آمار و 

فناوری 

اطالعات






405 از 27صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

توسعه و تکمیل 

زیرساختهای سالمت 

الکترونیک کشور

100استقرار شبکه ملی سالمت15

تکمیل اطالعات مراکز بهداشتی 

درمانی تحت پوشش دانشگاه در سامانه 

شمس

1399/01/011399/03/31فناوری اطالعات30

تکمیل اطالعات در سامانه شمس  

-کدشهر+تلفن ثابت-کدپستی-آدرس)

-شماره پرونده دیتا-بستر ارتباطی

کد -کد سیام- فیبر نوریFOSشماره 

(آبادی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
استقرار و ساماندهی نظام 

آماری سالمت کشور
15

 اقالم آماری مورد 10تولید 

نیاز  در راستای اسقرار و 

ساماندهی نظام آماری سالمت

30
فرایند ثبت داده ها در سامانه 

اتوماسیون آماری سیناسا
1399/08/011399/08/30فناوری اطالعات50

ثبت داده های با کیفیت و با صحت در 

مراکز : اتوماسیون آماری با موضوعات

- منابع انسانی - ارائه خدمات سالمت 

تحقیقات و - آموزشی و دانشجویی 

مراجعین - خدمات سالمت - پژوهش 

- مرگ و بیماری- تولد - سالمت 

1398پزشک خانواده  مربوط به سال 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
استقرار و ساماندهی نظام 

آماری سالمت کشور
15

 اقالم آماری مورد 10تولید 

نیاز  در راستای اسقرار و 

ساماندهی نظام آماری سالمت

تدوین سالنامه آماری1399/09/011399/09/30فناوری اطالعات30تولید سالنامه آماری30

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش تعداد دانشگاه 

هایی که برنامه توسعه 

رشته های خودرا مبتنی 

بر مزیت های منطقه ای و 

ماموریتشان ارائه نموده اند

3

بازنگری و ارتقاء راهبردی و 

ماموریت گرای برنامه های 

آموزش علوم پزشکی

100

برنامه ریزی اجرایی جهت ایجاد رشته 

های جدید بین رشته ای مبتنی بر نیاز 

دانشکده/ در دانشگاه

17

- توسعه راهبردی

هدفمند و 

ماموریت گرای 

برنامه های 

آموزش عالی 

سالمت

1399/03/011399/06/31
فایل برنامه ایجاد رشته های جدید 

مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی


آمار و 

فناوری 

اطالعات

آموزش






405 از 28صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش تعداد دانشگاه 

هایی که برنامه توسعه 

رشته های خودرا مبتنی 

بر مزیت های منطقه ای و 

ماموریتشان ارائه نموده اند

3

بازنگری و ارتقاء راهبردی و 

ماموریت گرای برنامه های 

آموزش علوم پزشکی

100
ایجاد رشته های جدید بین رشته ای 

دانشکده/ مبتنی بر نیاز در دانشگاه
17

- توسعه راهبردی

هدفمند و 

ماموریت گرای 

برنامه های 

آموزش عالی 

سالمت

1399/11/011399/12/20
فایل گزارش عملکرد ایجاد رشته های 

جدید مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی


توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش تعداد برنامه های 

بازنگری شده گروه 

پزشکی مبتنی بر نیازهای 

نظام سالمت

3

طراحی و استقرار نظام 

شناسائی و ارزیابی نیازهای 

آموزشی مبتنی بر نیازهای 

بار بیماری ها و (جامعه 

فناوری - )ریسک فاکتورها

- های مرتبط با پیشگیری

تشخیص و درمان در حوزه 

و ) مداخالت سالمت(سالمت 

مرزهای  دانش در حوزه 

سالمت در کشور

100

اجرای برنامه های آموزشی براساس 

نیاز سنجی انجام شده در منطقه 

مطابق اقدامات سال (دانشگاهی)آمایشی

98

50

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

محور

گزارش اقدامات انجام شده در دانشگاه1399/11/011399/12/20

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

درصد تحقق سیاست های 

اجرایی آمایش سرزمین و 

برنامه ارتقاء اختیارات 

دانشگاه ها

3
ماموریت محور نمودن مناطق 

آمایش سرزمینی
100

اجرای برنامه ماموریت محور نمودن 

(دانشگاهی)مناطق آمایشی
35

ماموریت گرایی و 

ارتقاء توانمندی 

در بستر آمایش 

سرزمینی

فایل گزارش اجرایی1399/11/011399/12/20

آموزش






405 از 29صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش دانشگاه های علوم 

پزشکی ثبت شده در 

 Educatinپورتال 

Iran به کل تعداد 

دانشگاههای هدف برنامه

3

طراحی و ساماندهی پورتال 

 (آموزش علوم پزشکی کشور

EducationIran (  به

منظور معرفی ظرفیت 

آموزش عالی سالمت کشور 

در سطح دنیا

EducationIran100بروز رسانی پورتال 100

بین المللی سازی 

آموزش علوم 

پزشکی

گزارش بروز رسانی1399/01/201399/12/20

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش تعداد دانشکده 

های آموزش مجازی یا 

مراکز آموزش مجازی راه 

اندازی شده با مصوبه 

شورای گسترش

4

طراحی استانداردهای 

فرایندی آموزش مجازی علوم 

پزشکی و اعتباربخشی برنامه 

های مربوطه

100

تدوین محتواهای الکترونیکی 

رشته های علوم پزشکی و همکاری 

MOOCsبرای ارائه آنها از طریق 

100

توسعه آموزش 

مجازی در علوم 

پزشکی

1399/01/201399/12/27
تعداد محتوای الکترونیکی ارائه شده 

در آرمان


توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش رشته های 

آموزشی تخصصی و فوق 

تخصصی متصل شده به 

شبکه الکترونیک کارپوشه 

و کارنما

3

ظرفیت سازی در برنامه ها و 

کوریکولوم های متداول 

آموزشی به منظور ارائه و 

ارزیابی قسمتی از برنامه ها و 

کوریکولوم ها به صورت 

مجازی با تاکید بر رشته 

مقاطع تحصیالت تکمیلی

100
استقرار الگ بوک الکترونیک برای 

PHDکلیه رشته های بالینی و 
100

توسعه آموزش 

مجازی در علوم 

پزشکی

گزارش بوک های الکترونیک1399/01/201399/12/20

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش نسبت اعضای 

هیات علمی آموزش دیده 

در زمینه  ارزیابی 

صالحیت حرفه ای به کل

4

طراحی و پیاده سازی نظام 

ارزیابی نهایی و تایید 

صالحیت حرفه ای دانش 

آموختگان علوم پزشکی در 

راستای ارتقاء کیفیت آموزش 

پزشکی

100

برنامه ریزی جهت آموزش اعضای 

هیات علمی برای انجام آموزن های 

صالحیت حرفه ای

100

ارتقاء نظام 

ارزیابی و آزمون 

های علوم پزشکی

گزارش عملکرد1399/04/011399/12/20

آموزش






405 از 30صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش تعداد اعضای 

هیات علمی که دوره 

آموزشی استفاده از مدل 

های جدید رشته آموزش 

پزشکی را سپری می کنند

4

بازنگری و ارتقاء راهبردی و 

ماموریت گرای برنامه های 

آموزش علوم پزشکی

100

برنامه های تشویقی و پیشنهادی برای 

افزایش تعداد اعضای هیات علمی که 

دوره آموزشی استفاده از مدل های 

جدید رشته آموزش پزشکی و بروز 

رسانی اطالعات

50

- توسعه راهبردی

هدفمند و 

ماموریت گرای 

برنامه های 

آموزش عالی 

سالمت

فایل گزارش برنامه1399/06/011399/09/30

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100

افزایش نسبت دانش 

آموختگان پزشکی عمومی 

در هر سال گواهی قبولی 

آزمون صالحیت حرفه ای 

های دریافت کرده اند به 

کل

3
طراحی و پیاده سازی نظام 

ارزیابی نهایی
100

برگزاری آزمون صالحیت حرفه ای 

پزشکان عمومی
100

ارتقاء نظام 

ارزیابی و آزمون 

های علوم پزشکی

گزارش1399/06/011399/12/27

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
توسعه آموزش اخالق 

حرفه ای
3

توسعه آموزش اخالق حرفه 

ای مبتنی بر ارزش های 

اسالمی –ایرانی 

100

برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با 

اخالق حرفه ای برای اعضای 

هیئت علمی دانشگاه

25
اعتالی اخالق 

حرفه ای
1399/11/011399/12/20

بازآموزی / تعداد کارگاه های آموزشی

برگزار شده برای اعضای هیئت علمی


توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
توسعه آموزش اخالق 

حرفه ای
3

توسعه آموزش اخالق حرفه 

ای مبتنی بر ارزش های 

اسالمی –ایرانی 

100

برگزاری کارگاه یا بازآموزی با 

موضوعات مرتبط با اخالق حرفه ای 

برای حرفه مندان

25
اعتالی اخالق 

حرفه ای
1399/11/011399/12/20

بازآموزی / تعداد کارگاه های آموزشی

/ برگزار شده برای دانشجویان

/دستیاران



آموزش






405 از 31صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
توسعه آموزش اخالق 

حرفه ای
3

توسعه آموزش اخالق حرفه 

ای مبتنی بر ارزش های 

اسالمی –ایرانی 

100

برگزاری دوره های مرتبط اخالق حرفه 

ای برای کارکنان نظام سالمت در قالب 

دوره های ضمن خدمت

25
اعتالی اخالق 

حرفه ای
1399/11/011399/12/20

بازآموزی / تعداد کارگاه های آموزشی

برگزار شده برای ا پرسنل دانشگاه در 

زمینه اخالق حرفه ای



توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
توسعه آموزش اخالق 

حرفه ای
3

توسعه آموزش اخالق حرفه 

ای مبتنی بر ارزش های 

اسالمی –ایرانی 

100

برگزاری برنامه مدون  آموزش اخالق 

حرفه ای به صورت تم طولی برای 

رشته هایی که دوره کارآموزی بالینی 

...مانند رشته های پزشکی و . دارند

25
اعتالی اخالق 

حرفه ای
1399/11/011399/12/20

تعداد گروه های آموزشی دارای برنامه 

مدون ارزیابی اخالق حرفه ای مصوب 

شورای آموزش



توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
حرکت در جهت ارتقای 

نظام پاسخگویی آموزش
3

طراحی و استقرار نظام 

شناسائی و ارزیابی نیازهای 

آموزشی مبتنی بر نیازهای 

بار بیماری ها و (جامعه 

فناوری - )ریسک فاکتورها

- های مرتبط با پیشگیری

تشخیص و درمان در حوزه 

و ) مداخالت سالمت(سالمت 

مرزهای  دانش در حوزه 

سالمت در کشور

100
گزارش عملکرد فصلی معاونت آموزشی 

سازمان/ دانشکده/ دانشگاه 
50

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

محور

فایل گزارش1399/01/201399/12/20

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
حرکت در جهت ارتقای 

نظام پاسخگویی آموزش
3

طراحی و استقرار نظام 

شناسائی و ارزیابی نیازهای 

آموزشی مبتنی بر نیازهای 

بار بیماری ها و (جامعه 

فناوری - )ریسک فاکتورها

- های مرتبط با پیشگیری

تشخیص و درمان در حوزه 

و ) مداخالت سالمت(سالمت 

مرزهای  دانش در حوزه 

سالمت در کشور

100

برگزاری حداقل یک جلسه پرسش و 

/ هیات علمی/ پاسخ در هر فصل

دانشجویان

50

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

محور

1399/04/011399/12/20
گزارش برگزاری جلسه  و تدوین اهم 

مباحث


آموزش






405 از 32صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
شفاف سازی فرایند ها و 

امورجاری
3

طراحی و استقرار نظام 

شناسائی و ارزیابی نیازهای 

آموزشی مبتنی بر نیازهای 

بار بیماری ها و (جامعه 

فناوری - )ریسک فاکتورها

- های مرتبط با پیشگیری

تشخیص و درمان در حوزه 

و ) مداخالت سالمت(سالمت 

مرزهای  دانش در حوزه 

سالمت در کشور

100

اطالع رسانی درخصوص دستورالعمل 

بازمهندسی / ها و مقررات آموزشی

فرایندها درخصوص تعامل با ذینفعان

100

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

محور

فایل مستندات شفاف سازی فرآیندها1399/01/201399/12/20

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
 برنامه ریزی مبتنی بر  

(اتاق فکر)شواهد
3

طراحی و استقرار نظام برنامه 

ریزی و مدیریت تربیت 

نیروی انسانی علوم پزشکی

100
تشکیل اتاق فکر در سطح معاونت 

دانشکده/ آموزشی دانشگاه 
25

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

محور

تصویر ابالغ های اعضای اتاق فکر1399/03/011399/03/31

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
 برنامه ریزی مبتنی بر  

(اتاق فکر)شواهد
3

طراحی و استقرار نظام برنامه 

ریزی و مدیریت تربیت 

نیروی انسانی علوم پزشکی

100
تحلیل و بررسی چالش ها و فرصت 

های مهم حوزه آموزش
25

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

محور

فایل مطالعات انجام شده1399/04/011399/06/31

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
 برنامه ریزی مبتنی بر  

(اتاق فکر)شواهد
3

طراحی و استقرار نظام برنامه 

ریزی و مدیریت تربیت 

نیروی انسانی علوم پزشکی

25تدوین برنامه و راه کارهای اجرایی100

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

محور

فایل برنامه1399/06/011399/08/30

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
 برنامه ریزی مبتنی بر  

(اتاق فکر)شواهد
3

طراحی و استقرار نظام برنامه 

ریزی و مدیریت تربیت 

نیروی انسانی علوم پزشکی

25گزارش و بازخورد اقدامات انجام شده100

بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

محور

گزارش تحلیلی عملکرد1399/09/011399/12/20

آموزش






405 از 33صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
نهادینه سازی برنامه 

تحول و نوآوری آموزش
3

طراحی و پیاده سازی مدل 

جامع و ادغام یافته و سامانه 

ارزیابی و نظارت بر فعالیت 

دانشگاهها در راستای تحقق

100

شناسایی ساز و کار نهادینه سازی  

/ دانشگاه/ برنامه تحول در سطح منطقه

دانشکده

25
پایش و ارزیابی 

برنامه
فایل مطالعات انجام شده1399/01/201399/03/31

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
نهادینه سازی برنامه 

تحول و نوآوری آموزش
3

طراحی و پیاده سازی مدل 

جامع و ادغام یافته و سامانه 

ارزیابی و نظارت بر فعالیت 

دانشگاهها در راستای تحقق

100

برنامه ریزی اجرای در راستای نهادینه 

/ سازی  برنامه تحول در سطح منطقه

دانشکده/ دانشگاه

25
پایش و ارزیابی 

برنامه
فایل برنامه1399/01/201399/03/31

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
نهادینه سازی برنامه 

تحول و نوآوری آموزش
3

طراحی و پیاده سازی مدل 

جامع و ادغام یافته و سامانه 

ارزیابی و نظارت بر فعالیت 

دانشگاهها در راستای تحقق

100

گزارش اقدامات نهادینه سازی  برنامه 

/ دانشگاه/ تحول در سطح منطقه

دانشکده

25
پایش و ارزیابی 

برنامه
گزارش عملکرد1399/04/011399/12/20

توسعه آموزش علوم پزشکی 

عادالنه - جامعه نگر- پاسخگو

و ادغام یافته در ارائه 

مراقبت های سالمت

100
نهادینه سازی برنامه 

تحول و نوآوری آموزش
3

طراحی و پیاده سازی مدل 

جامع و ادغام یافته و سامانه 

ارزیابی و نظارت بر فعالیت 

دانشگاهها در راستای تحقق

100
تحلیل نهادینه سازی  برنامه تحول در 

دانشکده/ دانشگاه/ سطح منطقه
25

پایش و ارزیابی 

برنامه
گزارش تحلیل نتایج1399/04/011399/12/20

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد 

وفق اسناد باالدستی
30

شش - شناسایی گلوگاه های فسادخیز

ماهه اول
1399/06/011399/06/31بازرسی12.5

پیگیری صورت - مکاتبات انجام شده

صورتجلسات به منظور - گرفته

لیست گلوگاه - شناسایی گلوگاه ها

های شناسایی شده در فرمت تعریف 

شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد 

وفق اسناد باالدستی
30

شش - شناسایی گلوگاه های فسادخیز

ماهه دوم
1399/10/011399/11/30بازرسی12.5

پیگیری صورت - مکاتبات انجام شده

صورتجلسات به منظور - گرفته

لیست گلوگاه - شناسایی گلوگاه ها

های شناسایی شده در فرمت تعریف 

شده



آموزش

بازرسی






405 از 34صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد 

وفق اسناد باالدستی
30

انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک 

شش ماهه اول-از گلوگاه ها
1399/07/011399/07/30بازرسی12.5

گزارش اقدامات انجام شده جهت رفع 

گزارش - گلوگاه های شناسایی شده

نتیجه اقدامات جهت رفع گلوگاه ها 

مکاتبات انجام - ( گلوگاه۱حداقل )

شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد 

وفق اسناد باالدستی
30

انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک 

شش ماهه دوم-از گلوگاه ها
1399/11/011399/12/20بازرسی12.5

گزارش اقدامات انجام شده جهت رفع 

گزارش - گلوگاه های شناسایی شده

نتیجه اقدامات جهت رفع گلوگاه ها 

مکاتبات انجام - ( گلوگاه۱حداقل )

شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد 

وفق اسناد باالدستی
30

- نظارت بر اجرای دستورالعمل ها

شش -بخشنامه ها و قوانین مرتبط

ماهه اول

1399/06/011399/06/31بازرسی12.5

مکاتبات انجام شده با واحدها جهت 

-دریافت دستورالعمل ها و بخشنامه ها

-گزارش اقدامات نظارتی انجام شده

گزارش آماری از -صورت جلسات

دستورالعمل ها و قوانین مورد بررسی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد 

وفق اسناد باالدستی
30

- نظارت بر اجرای دستورالعمل ها

شش -بخشنامه ها و قوانین مرتبط

ماهه دوم

1399/11/011399/12/20بازرسی12.5

مکاتبات انجام شده با واحدها جهت 

-دریافت دستورالعمل ها و بخشنامه ها

-گزارش اقدامات نظارتی انجام شده

گزارش آماری از -صورت جلسات

دستورالعمل ها و قوانین مورد بررسی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد 

وفق اسناد باالدستی
30

نظارت بر فرآیند معامالت و آزمون 

شش ماهه اول-های استخدامی
1399/06/011399/06/31بازرسی12.5

-دعوتنامه شرکت در جلسات مربوطه

گزارش آماری از تعداد -صورت جلسات

- جلسات با حضور نماینده بازرسی

گزارش مختصر به صورت تحلیلی 

مشتمل بر چالش ها و نقاط قوت



بازرسی






405 از 35صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

پیشگیری از تخلفات و فساد 

وفق اسناد باالدستی
30

نظارت بر فرآیند معامالت و آزمون 

شش ماهه دوم-های استخدامی
1399/11/011399/12/20بازرسی12.5

-دعوتنامه شرکت در جلسات مربوطه

گزارش آماری از تعداد -صورت جلسات

- جلسات با حضور نماینده بازرسی

گزارش مختصر به صورت تحلیلی 

مشتمل بر چالش ها و نقاط قوت



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

ساماندهی و تشکیل کمیته 

سالمت اداری و صیانت از 

حقوق مردم و اجرای برنامه 

هفتم نقشه راه اصالح نظام 

اداری

30

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و 

صیانت از حقوق مردم در فواصل زمانی 

شش ماهه اول-منظم 

1399/06/011399/06/31بازرسی20

- دعوتنامه ها- نمونه صورت جلسات

گزارش کامل مصوبات جلسات برگزار 

لیست کامل -شده در شش ماهه

جلسات برگزار شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

ساماندهی و تشکیل کمیته 

سالمت اداری و صیانت از 

حقوق مردم و اجرای برنامه 

هفتم نقشه راه اصالح نظام 

اداری

30

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و 

صیانت از حقوق مردم در فواصل زمانی 

شش ماهه دوم-منظم 

1399/11/011399/11/30بازرسی20

- دعوتنامه ها- نمونه صورت جلسات

گزارش کامل مصوبات جلسات برگزار 

لیست کامل -شده در شش ماهه

جلسات برگزار شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

ساماندهی و تشکیل کمیته 

سالمت اداری و صیانت از 

حقوق مردم و اجرای برنامه 

هفتم نقشه راه اصالح نظام 

اداری

30

پیگیری اجرای مصوبات کمیته سالمت 

فعالیت /اداری و صیانت از حقوق مردم

های مبارزه با رشوه و تهیه بانک 

شش ماهه - اطالعاتی مبارزه با رشوه

اول

1399/07/011399/07/30بازرسی30

گزارش میزان تحقق اجرای مصوبات 

مکاتبات انجام شده جهت -کمیته

گزارش -پیگیری اجرای مصوبات

آماری پیگیری مصوبات



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقای سالمت و کاهش 

فساد اداری
25

ساماندهی و تشکیل کمیته 

سالمت اداری و صیانت از 

حقوق مردم و اجرای برنامه 

هفتم نقشه راه اصالح نظام 

اداری

30

پیگیری اجرای مصوبات کمیته سالمت 

فعالیت /اداری و صیانت از حقوق مردم

های مبارزه با رشوه و تهیه بانک 

شش ماهه - اطالعاتی مبارزه با رشوه

دوم

1399/11/011399/12/20بازرسی30

گزارش میزان تحقق اجرای مصوبات 

مکاتبات انجام شده جهت -کمیته

گزارش -پیگیری اجرای مصوبات

آماری پیگیری مصوبات



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

ارائه گزارش ثبت آنالین و الکترونیک 

شکایات و انتظارت مراجعین در صفحه 

ارزیابی عملکرد و - ادارات بازرسی

شش ماهه اول-پاسخگویی به شکایات

1399/07/011399/07/30بازرسی10

-گزارش آماری شکایات ثبت شده

گزارش آماده سازی و بهینه سازی 

بستر ثبت آنالین شکایات



بازرسی






405 از 36صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

ارائه گزارش ثبت آنالین و الکترونیک 

شکایات و انتظارت مراجعین در صفحه 

ارزیابی عملکرد و - ادارات بازرسی

شش ماهه دوم-پاسخگویی به شکایات

1399/12/011399/12/30بازرسی10

-گزارش آماری شکایات ثبت شده

گزارش آماده سازی و بهینه سازی 

بستر ثبت آنالین شکایات



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100
ارائه گزارش آماری از سامانه پیامکی 

شش ماهه اول- بازخورد به مراجعین
1399/07/011399/07/30بازرسی7.5

گزارش آماری معتبر از پیگیری های 

-صورت گرفته از طریق سامانه پیامکی

 گزارش پیگیری بهینه سازی عملکرد 

گزارش پیگیری های - سامانه پیامکی

انجام شده از طریق پیامک



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100
ارائه گزارش آماری از سامانه پیامکی 

شش ماهه دوم- بازخورد به مراجعین
1399/12/011399/12/30بازرسی7.5

گزارش آماری معتبر از پیگیری های 

-صورت گرفته از طریق سامانه پیامکی

 گزارش پیگیری بهینه سازی عملکرد 

گزارش پیگیری های - سامانه پیامکی

انجام شده از طریق پیامک



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد 

نیازها و انتظارت مراجعین و ارائه 

سه ماهه اول-گزارشات فصلی

1399/04/011399/04/31بازرسی5

- دعوتنامه های شرکت در جلسات

گزارش موارد بررسی - صورت جلسات

شده و پیگیری ها و مکاتبات صورت 

گرفته



بازرسی






405 از 37صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد 

نیازها و انتظارت مراجعین و ارائه 

سه ماهه دوم-گزارشات فصلی

1399/06/011399/06/31بازرسی5

- دعوتنامه های شرکت در جلسات

گزارش موارد بررسی - صورت جلسات

شده و پیگیری ها و مکاتبات صورت 

گرفته



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد 

نیازها و انتظارت مراجعین و ارائه 

سه ماهه سوم-گزارشات فصلی

1399/09/011399/09/30بازرسی5

- دعوتنامه های شرکت در جلسات

گزارش موارد بررسی - صورت جلسات

شده و پیگیری ها و مکاتبات صورت 

گرفته



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد 

نیازها و انتظارت مراجعین و ارائه 

سه ماهه چهارم-گزارشات فصلی

1399/12/011399/12/20بازرسی5

- دعوتنامه های شرکت در جلسات

گزارش موارد بررسی - صورت جلسات

شده و پیگیری ها و مکاتبات صورت 

گرفته



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه 

-های واصله و ارائه بازخورد به واحدها

سه ماهه اول

1399/04/011399/04/31بازرسی7.5

خالصه گزارش تحلیلی از شکایات 

واصله در حوزه های مختلف و نتایج 

گزارش - بررسی های انجام شده

آماری جمع بندی مطابق فرمت 

ارسالی به پیوست نامه شماره 

نمونه - 98/4/24د مورخ /123/996

بازخوردهای ارائه شده به واحدها 

( نمونه۳حداکثر )



بازرسی






405 از 38صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه 

-های واصله و ارائه بازخورد به واحدها

سه ماهه دوم

1399/07/011399/07/30بازرسی7.5

خالصه گزارش تحلیلی از شکایات 

واصله در حوزه های مختلف و نتایج 

گزارش - بررسی های انجام شده

آماری جمع بندی مطابق فرمت 

ارسالی به پیوست نامه شماره 

نمونه - 98/4/24د مورخ /123/996

بازخوردهای ارائه شده به واحدها 

( نمونه۳حداکثر )



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه 

-های واصله و ارائه بازخورد به واحدها

سه ماهه سوم

1399/10/011399/10/30بازرسی7.5

خالصه گزارش تحلیلی از شکایات 

واصله در حوزه های مختلف و نتایج 

گزارش - بررسی های انجام شده

آماری جمع بندی مطابق فرمت 

ارسالی به پیوست نامه شماره 

نمونه - 98/4/24د مورخ /123/996

بازخوردهای ارائه شده به واحدها 

( نمونه۳حداکثر )



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

گزارشات تحلیلی فصلی از شکوائیه 

-های واصله و ارائه بازخورد به واحدها

سه ماهه چهارم

1399/12/011399/12/20بازرسی7.5

خالصه گزارش تحلیلی از شکایات 

واصله در حوزه های مختلف و نتایج 

گزارش - بررسی های انجام شده

آماری جمع بندی مطابق فرمت 

ارسالی به پیوست نامه شماره 

نمونه - 98/4/24د مورخ /123/996

بازخوردهای ارائه شده به واحدها 

( نمونه۳حداکثر )



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

نظارت بر شناسایی و الویت بندی 

شناسایی انتظارات و تعیین - مراجعین

روش های ارزیابی انتظارات مراجعین 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

1399/08/011399/09/30بازرسی5

- مکاتبات انجام شده- صورت جلسات

لیست نیازها و انتظارات در قالب 

جداول معتبر



بازرسی






405 از 39صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء نظام جامع 

پاسخگویی به شکایات و 

انتظارات مشتریان حوزه 

بازرسی

25

تدوین و اجرای - طراحی

نظام جامع پاسخگویی به 

شکایات و انتظارات مراجعین 

(دانشکده/دانشگاه/ستاد)

100

 درصدی میزان شکایات ۱۰کاهش 

شهروندان از خدمات دستگاه های 

اجرایی

1399/11/011399/12/20بازرسی10

تکمیل فرم مربوط به کاهش میزان 

شکایات در برنامه هفتم نقشه راه 

گزارش آماری - اصالح نظام اداری

میزان شکوائیه ها



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
ملزومات - پایش کمبود دارو

و تجهیزات پزشکی
15

- جمع آوری لیست کمبودهای دارو

ملزومات و تجهیزات پزشکی منطبق بر 

-جدول و چک لیست های تعیین شده

سه ماهه اول

1399/03/011399/03/31بازرسی10
گزارش تکمیل -جداول تکمیل شده

مکاتبات صورت گرفته-جداول


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
ملزومات - پایش کمبود دارو

و تجهیزات پزشکی
15

- جمع آوری لیست کمبودهای دارو

ملزومات و تجهیزات پزشکی منطبق بر 

-جدول و چک لیست های تعیین شده

سه ماهه دوم

1399/06/011399/06/31بازرسی10
گزارش تکمیل -جداول تکمیل شده

مکاتبات صورت گرفته-جداول


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
ملزومات - پایش کمبود دارو

و تجهیزات پزشکی
15

- جمع آوری لیست کمبودهای دارو

ملزومات و تجهیزات پزشکی منطبق بر 

-جدول و چک لیست های تعیین شده

سه ماهه سوم

1399/09/011399/09/30بازرسی10
گزارش تکمیل -جداول تکمیل شده

مکاتبات صورت گرفته-جداول


بازرسی






405 از 40صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
ملزومات - پایش کمبود دارو

و تجهیزات پزشکی
15

- جمع آوری لیست کمبودهای دارو

ملزومات و تجهیزات پزشکی منطبق بر 

-جدول و چک لیست های تعیین شده

سه ماهه چهارم

1399/11/011399/12/20بازرسی10
گزارش تکمیل -جداول تکمیل شده

مکاتبات صورت گرفته-جداول


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
ملزومات - پایش کمبود دارو

و تجهیزات پزشکی
15

پیگیری بازخوردهای ارائه شده به 

دانشگاه ها و انجام اقدامات اصالحی از 

طریق دفاتر بازرسی

1399/11/011399/12/20بازرسی15

مکاتبات انجام -بازخوردهای ارائه شده

شده در پیگیری بازخوردها و انجام 

گزارش نتیجه اقدامات - اقدام اصالحی

اصالحی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25
تشکیل تیم های مناسب جهت بازرسی 

با استفاده از ظرفیت ستاد و دانشگاه ها
1399/02/011399/04/31بازرسی10

لیست -نمونه مکاتبات صورت گرفته

نمونه معرفی نامه -افراد تعیین شده

افراد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25

دانشکده /حضور روسای بازرسی دانشگاه

/ در جلسات هیئت رئیسه دانشگاه

شش ماهه اول-دانشکده

1399/06/011399/06/31بازرسی15

مکاتبات انجام شده پیرو بخشنامه 

صادره از وزارت جهت شرکت روسای 

-بازرسی در جلسات هیات رئیسه

خالصه گزارش -دعوتنامه های مربوطه

سایر مستندات - شرکت در جلسات

مربوطه



بازرسی






405 از 41صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25

دانشکده /حضور روسای بازرسی دانشگاه

/ در جلسات هیئت رئیسه دانشگاه

شش ماهه دوم-دانشکده

1399/11/011399/12/20بازرسی15

مکاتبات انجام شده پیرو بخشنامه 

صادره از وزارت جهت شرکت روسای 

-بازرسی در جلسات هیات رئیسه

خالصه گزارش -دعوتنامه های مربوطه

سایر مستندات - شرکت در جلسات

مربوطه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25

اداره بازرسی در /حضور نماینده دفتر

 20جلسات کمیسیون ماده 

شش ماهه اول- دانشگاه/دانشکده

1399/07/011399/07/30بازرسی10

- صورتجلسات- دعوتنامه جلسات

مصوبات و - خالصه موارد مطروحه

پیگیری ها



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25

اداره بازرسی در /حضور نماینده دفتر

 20جلسات کمیسیون ماده 

شش ماهه دوم- دانشگاه/دانشکده

1399/11/011399/12/20بازرسی10

- صورتجلسات- دعوتنامه جلسات

مصوبات و - خالصه موارد مطروحه

پیگیری ها



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25

گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی 

سه ماهه -ادواری و فوق العاده- موردی

اول

1399/03/011399/03/31بازرسی10

گزارشات بازرسی -برنامه بازرسی فصلی

گزارشات بازرسی فوق العاده -فصلی

نمونه گزارشات بازرسی -فصلی

غیرمحرمانه



بازرسی






405 از 42صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25

گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی 

سه ماهه -ادواری و فوق العاده- موردی

دوم

1399/06/011399/06/31بازرسی10

گزارشات بازرسی -برنامه بازرسی فصلی

گزارشات بازرسی فوق العاده -فصلی

نمونه گزارشات بازرسی -فصلی

غیرمحرمانه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25

گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی 

سه ماهه -ادواری و فوق العاده- موردی

سوم

1399/09/011399/09/30بازرسی10

گزارشات بازرسی -برنامه بازرسی فصلی

گزارشات بازرسی فوق العاده -فصلی

نمونه گزارشات بازرسی -فصلی

غیرمحرمانه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35

طراحی و اجرای نظام جامع 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

25

گزارش فصلی اجرای برنامه بازرسی 

سه ماهه -ادواری و فوق العاده- موردی

چهارم

1399/12/011399/12/20بازرسی10

گزارشات بازرسی -برنامه بازرسی فصلی

گزارشات بازرسی فوق العاده -فصلی

نمونه گزارشات بازرسی -فصلی

غیرمحرمانه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
نظارت بر روند اجرای پایش و 

پیگیری خبر
15

پیگیری تشکیل کارگروه پایش و 

پیگیری اخبار ویژه و نظارت بر روند 

ایفای نقش کارگروه

1399/04/011399/05/31بازرسی30
شرح مکاتبات انجام شده جهت 

تشکیل کارگروه


بازرسی






405 از 43صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
نظارت بر روند اجرای پایش و 

پیگیری خبر
15

نظارت بر تشکیل جلسات کارگروه 

-پایش و پیگیری خبر و ارائه گزارشات

شش ماهه اول

1399/07/011399/07/30بازرسی35
محتوی -صورتجلسه-دعوتنامه جلسه

بازخورد ارائه شده-مباحث مطرح شده


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
نظارت بر روند اجرای پایش و 

پیگیری خبر
15

نظارت بر تشکیل جلسات کارگروه 

-پایش و پیگیری خبر و ارائه گزارشات

شش ماهه دوم

1399/11/011399/12/20بازرسی35
محتوی -صورتجلسه-دعوتنامه جلسه

بازخورد ارائه شده-مباحث مطرح شده


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
نظارت و ارزیابی اجرای 

ساختارمند پدافند غیرعامل
25

جمع - پیگیری تکمیل چک لیست ها

بندی و تجزیه و تحلیل آماری و ارائه 

پیشنهادات اصالحی

1399/11/011399/12/20بازرسی25

مکاتبه - چک لیست تکمیل شده

جهت ارسال چک لیست تکمیل شده 

بازخوردهای -گزارش تحلیل-به ستاد

ارائه شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

 درصدی 100استقرار 

نظام جامع نظارت و 

بازرسی در سطح 

دانشکده/دانشگاه/ستاد

35
نظارت و ارزیابی اجرای 

ساختارمند پدافند غیرعامل
25

ارائه گزارش حاصل از تجزیه و تحلیل 

ها در جلسات مربوطه
1399/11/011399/12/20بازرسی25

گزارش ارائه مطالب -محتوی ارائه شده

در جلسات


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

کارکنان

15
برگزاری برنامه های آموزشی 

با محوریت تجربیات موفق
100

تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و 

شش ماهه -کارشناسان اداره بازرسی

اول

1399/06/011399/06/31بازرسی35

دعوتنامه -خبربرگزاری کارگاه ها

-محتوی ارائه شده در کارگاه-کارگاه

برنامه کارگاه



بازرسی






405 از 44صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

کارکنان

15
برگزاری برنامه های آموزشی 

با محوریت تجربیات موفق
100

تدوین و اجرای برنامه آموزشی روسا و 

شش ماهه -کارشناسان اداره بازرسی

دوم

1399/11/011399/12/20بازرسی35

دعوتنامه -خبربرگزاری کارگاه ها

-محتوی ارائه شده در کارگاه-کارگاه

برنامه کارگاه



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبت مرگ 

در ۱۵مادران به کمتر از 

صد هزار تولد زنده

20
نظام کشوری مراقبت مرگ 

مادری
40

 98گزارش از وضعیت مرگ مادر سال 

دانشگاه و برنامه کاهش مرگ مادر در 

99سال 

30
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
طبق مستند اعالم شده1399/07/011399/07/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبت مرگ 

در ۱۵مادران به کمتر از 

صد هزار تولد زنده

20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

10( PMTCT)نظارت بر اجرای برنامه  60
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
طبق مستند اعالم شده1399/11/011399/11/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبت مرگ 

در ۱۵مادران به کمتر از 

صد هزار تولد زنده

20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60
اقدامات انجام شده و عملکرد مالی 

نوبت اول
5

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
طبق مستند اعالم شده1399/05/011399/05/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبت مرگ 

در ۱۵مادران به کمتر از 

صد هزار تولد زنده

20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60
اقدامات انجام شده و عملکرد مالی 

نوبت دوم
5

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
طبق مستند اعالم شده1399/10/011399/10/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبت مرگ 

در ۱۵مادران به کمتر از 

صد هزار تولد زنده

20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60

اقدامات انجام شده در مراقبت مادران 

مرخص شده یا سرپایی مبتال به کووید 

 روز پس از بی عالمت شدن14 تا 19

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش اقدامات1399/07/011399/07/10

بازرسی






405 از 45صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبت مرگ 

در ۱۵مادران به کمتر از 

صد هزار تولد زنده

20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60

اقدامات انجام شده در مراقبت مادران 

مرخص شده یا سرپایی مبتال به کووید 

 روز پس از بی عالمت شدن14 تا 19

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش اقدامات1399/12/011399/12/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبت مرگ 

در ۱۵مادران به کمتر از 

صد هزار تولد زنده

20

مراقبتهای ادغام یافته 

خارج )سالمت مادران 

(بیمارستانی

60

گزارش اقدامات انجام شده در مراقبت 

مادران مرخص شده یا سرپایی مبتال به 

 در بیمارستان19کووید 

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش اقدامات1399/09/011399/09/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش مرگ نوزادان به 

 در هزار تولد 7کمتر از 

زنده

20
ساماندهی نظام ارجاع نوزادان 

پر خطر
40

تشکیل کمیته دانشگاهی سالمت 

نوزادان
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
صورتجلسه1399/09/011399/09/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش مرگ نوزادان به 

 در هزار تولد 7کمتر از 

زنده

20
ساماندهی نظام ارجاع نوزادان 

پر خطر
40

برگزاری دوره آموزش آبشاری کمک به 

HBBبقای نوزاد 
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش برگزاری1399/10/011399/10/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش مرگ نوزادان به 

 در هزار تولد 7کمتر از 

زنده

40مراقبت های تخصصی نوزادان20

برگزاری دوره آموزشی ترغیب مادران 

به اهدا شیربه بانک شیر در دانشگاه 

(ویژه کارکنان والدین)های منتخب 

25
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش برگزاری1399/10/011399/10/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش مرگ نوزادان به 

 در هزار تولد 7کمتر از 

زنده

40مراقبت های تخصصی نوزادان20
برگزاری دوره آموزش پیگیری رتینو 

پاتی نارسی
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش برگزاری1399/11/011399/11/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش مرگ نوزادان به 

 در هزار تولد 7کمتر از 

زنده

15پایش اجرای برنامه اپیک در دانشگاه ها20بهبود کیفیت خدمات نوزادان20
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/08/011399/08/10






405 از 46صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش مرگ نوزادان به 

 در هزار تولد 7کمتر از 

زنده

20بهبود کیفیت خدمات نوزادان20
برگزاری دوره آموزشی آبشاری 

(E P IQ )
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش برگزاری1399/09/011399/09/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

30ترویج تغذیه با شیر مادر20
تهیه گزارش شش ماهه اول برنامه 

ترویج تغذیه با شیر مادر
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش طبق فرمت1399/07/011399/07/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

30ترویج تغذیه با شیر مادر20
تهیه گزارش شش ماهه دوم برنامه 

ترویج تغذیه با شیر مادر
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش طبق فرمت1399/12/011399/12/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

30ترویج تغذیه با شیر مادر20
/ گزارش برنامه های آموزشی مصوب

غیر مصوب
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش دهی طبق فرمت1399/11/011399/11/10

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته 

سالمت کودکان
40

برگزاری کارگاه های آموزشی بسته 

جدید مراقبت های ادغام یافته 

مانا و کودک )ناخوشی های اطفال

ویژه  غیر پزشک (سالم

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

گزارش جامع برگزاری کارگاهها در 

دانشگاه ها


20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته 

سالمت کودکان
40

آموزش مجازی پزشکان مراکز جامع  

خدمات  سالمت برای اجرای بسته 

جدید سالمت کودکان

20
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

گزارش جامع برگزاری آموزش مجازی 

 پزشکان در دانشگاه ها







405 از 47صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
مراقبت های ادغام یافته 

سالمت کودکان
40

آموزش بسته جدید کودک سالم با 

استفاده از محتوای مجازی
20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

گزارش اجرای کارگاه آموزشی کودک 

سالم توسط دانشگاه ها


20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
30

آموزش احیای پایه برای کارکنان 

- پزشکان)شاغل در بخش بهداشت 

(بهورزان- مراقبین سالمت 

20
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

یک گزارش از برگزاری کارگاهها بدون 

عکس


20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
30

برگزاری کمیته های بررسی مرگ 

معاونت های )کودکان شش ماهه اول

(بهداشت و درمان 

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/07/011399/07/10

طبق )صورتجلسه برگزاری کمیته

نامه - (فرمت بارگذاری شده در پورتال

ارسال صورتجلسه به اعضای کمیته



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
30

برگزاری کمیته های بررسی مرگ 

معاونت های )کودکان شش ماهه دوم

(بهداشت و درمان 

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

طبق )صورتجلسه برگزاری کمیته

نامه - (فرمت بارگذاری شده در پورتال

ارسال صورتجلسه به اعضای کمیته



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
30

برگزاری کمیته های دانشگاهی بررسی 

مرگ کودکان
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

طبق )صورتجلسه برگزاری کمیته

نامه - (فرمت بارگذاری شده در پورتال

ارسال صورتجلسه به اعضای کمیته



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
30

از مرگ  (98)بررسی و تحلیل  سالیانه

 ماهه1-59کودکان 
20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش بررسی مرگ1399/04/011399/04/10






405 از 48صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش میزان مرگ 

 سال به ۵کودکان زیر 

 در هزارتولد ۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
30

 سال 5طرح موضوع مرگ کودکان زیر 

فرهنگی و - در کارگروه اجتماعی

سالمت زنان و خانواده برای کاهش 

مرگ کودک

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

- استانداری)صورتجلسه مرتبط

مکاتبات مرتبط- (فرمانداری


20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال 

 تا 30)مرگهای زودرس 

ناشی از  ( سال70

بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

ششم

20
خطرسنجی سکته های قلبی 

عروقی در خدمات سطح یک
100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت 

شش ماهه اول - قلبی عروقی و مغزی

 در چهار شهرستان پایلوت و 99سال 

جمعیت های پنجاه هزار نفری دانشگاه 

ها

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه 

خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

 طبق فرمت 1399ماهه اول سال 

ارسالی



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال 

 تا 30)مرگهای زودرس 

ناشی از  ( سال70

بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

ششم

20
خطرسنجی سکته های قلبی 

عروقی در خدمات سطح یک
100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت 

شش ماهه دوم - قلبی عروقی و مغزی 

 در چهار شهرستان پایلوت و 99سال 

جمعیت های پنجاه هزار نفری دانشگاه 

ها

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه 

خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

 طبق فرمت 1399ماهه دوم سال 

ارسالی








405 از 49صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال 

 تا 30)مرگهای زودرس 

ناشی از  ( سال70

بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

ششم

20
خطرسنجی سکته های قلبی 

عروقی در خدمات سطح یک
100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت 

شش ماهه اول - قلبی عروقی و مغزی 

99سال 

25

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه 

خطرسنجی قلبی عروقی در شش 

  از سامانه سیب 1399ماهه اول سال 

طیق فرمت ارسالی



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال 

 تا 30)مرگهای زودرس 

ناشی از  ( سال70

بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

ششم

20
خطرسنجی سکته های قلبی 

عروقی در خدمات سطح یک
100

تعیین میزان خطر ده ساله حمالت 

شش ماهه دوم - قلبی عروقی و مغزی 

99سال 

25

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

گزارش آمار نتایج ارزیابی اولیه 

خطرسنجی قلبی عروقی  در شش 

  از سامانه سیب 1399ماهه دوم سال 

طیق فرمت ارسالی



20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال 

 تا 30)مرگهای زودرس 

ناشی از  ( سال70

بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

ششم

20
خطرسنجی سکته های قلبی 

عروقی در خدمات سطح یک
100

برگزاری کارگاه های مجازی بازآموزی 

بیماری های قلب و عروق برای 

پزشکان عمومی و سایر پرسنل

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/011399/09/30

گزارش دوره های آموزشی برگزار شده 

تعداد - صورتجلسه- شامل دعوتنامه)

طبق فرمت ارسالی (شرکنندگان








405 از 50صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

20افزایش امید زندگی سالم

کاهش نسبی احتمال 

 تا 30)مرگهای زودرس 

ناشی از  ( سال70

بیماریهای غیرواگیر به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

ششم

20
خطرسنجی سکته های قلبی 

عروقی در خدمات سطح یک
10برگزاری روز جهانی قلب100

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/011399/08/30

 تهیه محتوای آموزشی روز جهانی-1

2 (توسط ستاد غیرواگیر وزارت)قلب  -

 گزارش عملکرد روز جهانی قلب طبق

(توسط دانشگاه ها)فرمت ارسالی 



20افزایش امید زندگی سالم

 تا 30کاهش میزان مرگ 

تا % 10 سال به مقدار 70

پایان برنامه ششم

20
توانمند سازی زنان و مردان 

میانسال
50

برگزاری هفته ملی سالمت بانوان ایران 

و ارسال گزارش آن
30

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/09/011399/09/10

طی نامه )گزارش اقدامات انجام شده 

(اداری


20افزایش امید زندگی سالم

 تا 30کاهش میزان مرگ 

تا % 10 سال به مقدار 70

پایان برنامه ششم

20
توانمند سازی زنان و مردان 

میانسال
50

برگزاری هفته ملی سالمت مردان ایران 

و ارسال گزارش آن
30

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

طی نامه )گزارش اقدامات انجام شده 

(اداری


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
برنامه توسعه و ارتقای فعالیت 

بدنی
5

اجرای برنامه فعالیت بدنی در قالب 

شش ماهه  - 1بسته خدمتی سطح 

99اول سال 

35

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

گزارش شناسایی افراد کم تحرک و 

آموزش داده شده در شش ماهه اول 

 از سامانه سیب طبق فرمت 99سال 

ارسالی








405 از 51صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
برنامه توسعه و ارتقای فعالیت 

بدنی
5

اجرای برنامه فعالیت بدنی در قالب 

شش ماهه  - 1بسته خدمتی سطح 

99دوم سال 

35

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

گزارش شناسایی افراد کم تحرک و 

آموزش داده شده در شش ماهه دوم 

 از سامانه سیب طبق فرمت 99سال 

ارسالی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
برنامه توسعه و ارتقای فعالیت 

بدنی
5

برگزاری کارگاه آموزشی برای پزشکان 

عمومی و مراقبین سالمت در زمینه 

فعالیت بدنی

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/011399/11/30
گزارش برگزاری کارگاه و دوره های 

آموزشی حضوری و آنالین


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
برنامه توسعه و ارتقای فعالیت 

بدنی
5

آموزشی  ترویج -کمپین اطالع رسانی

فعالیت بدنی
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

گزارش اقدامات1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

فشار خون باال
15

شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در 

 سال تحت پوشش 30جمعیت باالی 

مراقب سالمت شش ماهه /توسط بهورز

99اول 

35

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

گزارش آمار غربالگری و شناسائی 

بیماران طی شش ماهه اول سال 

 طبق فرمت ابالغ شده در 1399

پورتال یا گزارش از سامانه سیب طبق 

فرمت ارسالی








405 از 52صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

فشار خون باال
15

شناسائی مبتالیان به فشارخون باال در 

 سال تحت پوشش 30جمعیت باالی 

مراقب سالمت شش ماهه /توسط بهورز

99دوم 

35

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

گزارش آمار غربالگری و شناسائی 

 1399بیماران شش ماهه دوم سال 

طبق فرمت ابالغ شده در پورتال یا 

گزارش از سامانه سیب طبق فرمت 

ارسالی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

فشار خون باال
30اطالع رسانی روز جهانی فشارخون15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/03/011399/03/31

 تهیه محتوای آموزشی روز جهانی-1

توسط ستاد غیرواگیر)فشارخون   

گزارش عملکرد روز جهانی-2 (وزارت  

توسط)فشارخون طبق فرمت ارسالی   

(دانشگاه ها



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل اختالل 

چربی های خون
5

شناسایی افراد مبتال به اختالل چربی 

های خون در قالب بسته خدمتی سطح 

99یک در شش ماهه اول 

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

 1399گزارش شش ماهه اول سال 

تعداد افراد )مراقبت های انجام شده 

 و 200خطرسنجی شده با کلسترول 

از  (باالتر به تفکیک جنس و منطقه

سامانه سیب طبق فرمت ارسالی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل اختالل 

چربی های خون
5

شناسایی افراد مبتال به اختالل چربی 

های خون در قالب بسته خدمتی سطح 

99یک شش ماهه دوم 

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

 1399گزارش شش ماهه دوم سال 

تعداد افراد )مراقبت های انجام شده 

 و 200خطرسنجی شده با کلسترول 

از  (باالتر به تفکیک جنس و منطقه

سامانه سیب طبق فرمت ارسالی








405 از 53صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه کشوری غربالگری 

بیماری کم کاری تیرویید 

نوزادان

10

برگزاری دوره آموزشی برای ارایه 

- پزشکان)دهندگان خدمت 

کارشناسان دانشگاه و شهرستان های 

(مجری برنامه

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/011399/11/30
گزارش برگزاری / تهیه محتوا آموزش 

دوره


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه کشوری غربالگری 

بیماری کم کاری تیرویید 

نوزادان

10

بیماریابی و مراقبت از - انجام غربالگری

آمار کل سال )بیماران شناسایی شده 

98)

25

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/04/011399/04/31
 طبق 97گزارش عملکرد ساالنه سال 

فرم های برنامه و پورتال


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه کشوری غربالگری 

بیماری کم کاری تیرویید 

نوزادان

10

بیماریابی و مراقبت از - انجام غربالگری

 ماهه اول 6)بیماران شناسایی شده 

(99سال 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/011399/08/30
گزارش عملکرد شش ماهه طبق فرم 

های برنامه و پورتال


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه کشوری غربالگری 

بیماری کم کاری تیرویید 

نوزادان

10

بیماریابی و مراقبت از - انجام غربالگری

 ماهه اول 9)بیماران شناسایی شده 

(99سال 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
گزارش عملکرد نه ماهه طبق فرم های 

برنامه و پورتال







405 از 54صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

شناسایی و مراقبت افراد پره دیابتیک 

در قالب بسته خدمات مراقبت افراد در 

99سنین مختلف در کل سال 

30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

ارسال گزارش آمار افراد پره دیابتیک 

تعداد افراد خطرسنجی شده با )

 به 125 تا 100قندخون ناشتای 

-تفکیک جنس و منطقه شهری

از سامانه سیب طبق فرمت  (روستایی

ارسالی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی 

بر اساس دستورالعمل شش ماهه اول 

99سال 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 

طبق  (5فرم ) از خانه بهداشت 99

فرمت ابالغ شده در پورتال یا گزارش 

از سامانه سیب طبق فرمت ارسالی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

شناسایی و مراقبت از بیماران دیابتی 

99بر اساس دستورالعمل در کل سال 
20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

گزارش عملکرد ساالنه از خانه 

طبق فرمت ابالغ  (5فرم )بهداشت 

شده در پورتال یا گزارش از سامانه 

سیب طبق فرمت ارسالی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

بازآموزی دیابت برای پزشکان عمومی 

و سایر پرسنل بهداشتی
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/011399/11/30

گزارش برگزاری دوره های آموزشی 

دیابت حضوری و آنالین طبق فرمت 

ارسالی








405 از 55صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

دیابت
20

برگزاری کمپین اطالع رسانی در قالب 

آموزش )بزرگداشت هفته ملی دیابت 

(پیشگیری اولیه-همگانی

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/011399/09/30

گزارش برگزاری هفته ملی دیابت  

- کارگاه- برنامه های مجازی- وبینار)

  (...جلسات و همایش ها و انتشارات و 

طبق فرم عملکرد هفته دیابت



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه پیشگیری و کنترل 

بیماری های انسدادی مزمن 

( COPDآسم و )تنفسی 

5

اجرای برنامه های آموزش همگانی از 

- صداوسیما)طریق رسانه های جمعی 

در   (سایت های آموزشی- مطبوعات

زمینه شناخت بیماری های آسم و 

C O P D

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/011399/11/30
گزارش / تهیه محتوای آموزش 

برگزاری دوره


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه پیشگیری و کنترل 

بیماری های انسدادی مزمن 

( COPDآسم و )تنفسی 

5

برگزاری کالس های آموزشی برای 

- مربیان بهداشت)گروههای خاص

- کارگران و کارفرمایان- دانش آموزان

رانندگان حمل و نقل و بیماران و 

(خانواده های آنان

15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
گزارش برگزاری دوره های آموزشی 

COPDآسم و 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه پیشگیری و کنترل 

بیماری های انسدادی مزمن 

( COPDآسم و )تنفسی 

5

اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان 

و مراقبت بیماری آسم در دانشگاه های 

(99شش ماهه اول سال )پایلوت 

35

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

گزارش آمار افراد شناسایی شده و 

مراقبت شده در شش ماهه اول سال 

99








405 از 56صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه پیشگیری و کنترل 

بیماری های انسدادی مزمن 

( COPDآسم و )تنفسی 

5

اجرای آزمایشی برنامه تشخیص درمان 

و مراقبت بیماری آسم در دانشگاه های 

(99شش ماهه دوم سال )پایلوت 

35

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

گزارش آمار افراد شناسایی شده و 

مراقبت شده در شش ماهه دوم سال 

99



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

عضالنی- های اسکلتی 
10

اجرای پایلوت برنامه پیش بینی خطر 

(FRAX)بروز شکستگی 
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
دستورالعمل پیش بینی خطر بروز 

(FRAX)شکستگی 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پیشگیری و کنترل بیماری 

عضالنی- های اسکلتی 
10

/ بزرگداشت روز جهانی استئوپروز 

آموزش عموم
15

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/011399/08/30

گزارش فعالیت های برگزار شده و 

محتواهای تدوین شده بزرگداشت روز 

جهانی استئوپوروز در دانشگاهها طبق 

شیوه نامه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه سالمت گوش و 

پیشگیری از کم شنوایی و 

ناشنوایی

5

تعداد موارد - گزارش سطح پوشش

تعداد - شناسایی شده با کم شنوایی

موارد تحت درمان کم شنوایی در شش 

1398ماهه دوم سال 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/03/011399/03/31
گزارش ساالنه غربالگری و مراقبت 

های انجام شده  طبق فرمت ارسالی







405 از 57صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه سالمت گوش و 

پیشگیری از کم شنوایی و 

ناشنوایی

5

تعداد موارد - گزارش سطح پوشش

تعداد - شناسایی شده با کم شنوایی

موارد تحت درمان کم شنوایی در شش 

1399ماهه اول سال 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/011399/09/30
گزارش ساالنه غربالگری و مراقبت 

های انجام شده  طبق فرمت ارسالی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
پایش روند اجرای برنامه های 

غیرواگیر
3

پایش شهرستانی برنامه های غیرواگیر 

کارشناس مسوول /توسط مدیرگروه)

(غیرواگیر دانشگاه ها

40

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
بارگذاری چک لیست تکمیل شده یا 

گزارش پایش شهرستان ها


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

تعیین و ممنوعیت تبلیغات 

کاالها و اقدامات آسیب رسان 

به سالمت و داروهای با 

احتمال سوء مصرف

3
نظارت بر ممنوعیت تبلیغات اقالم 

فهرست
30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

مکاتبات- صورت جلسات1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2
برنامه پیشگیری از حوادث 

چهارشنبه سوری
50ثبت آمار حوادث چهارشنبه سوری1

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30
فایل آمار حوادث چهارشنبه سوری 

(1398)







405 از 58صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبی بار ناشی از 

عوامل خطر و بیماریهای 

تا % 5غیرواگیر به میزان 

پایان برنامه

2

برنامه پژوهش و نیازسنجی 

مرتبط با سرطان و عوامل 

خطر آنها

4

طراحی مداخالت متناسب با نیازهای 

منطقه ای بر اساس عوامل خطر و 

سرطان های شایع هر منطقه

100

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

طرح مداخالت1399/11/011399/11/30

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مرگ ناشی از 

حوادث ترافیکی به میزان 

 تا پایان برنامه ششم۷%

100برنامه ملی جامعه ایمن1

ارتقای آموزش همگانی در زمینه 

برای حوادث )کاهش حوادث ترافیکی 

ترافیکی سفرهای پایان تابستان و 

(نوروز

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

گزارش اجرای آموزشها1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک زمان 

برنامه پیشگیری از : ازدواج

بروز بتا تاالسمی ماژور و 

غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج

25

آموزش آبشاری پرسنل مجری و گروه 

و « تاالسمی»های هدف برنامه 

«غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج»

10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/10/011399/10/30
گزارش اجرای آموزش بر اساس فرمت 

نشانگر ابالغی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک زمان 

برنامه پیشگیری از : ازدواج

بروز بتا تاالسمی ماژور و 

غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج

25

مشاوره - ارایه خدمات غربالگری

مراقبت ژنتیک و تشخیص - ژنتیک

ژنتیک تاالسمی

35

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

فرم های آماری برنامه1399/11/011399/11/30






405 از 59صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک زمان 

برنامه پیشگیری از : ازدواج

بروز بتا تاالسمی ماژور و 

غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج

25

- ارائه غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج 

مراقبت ژنتیک و - مشاوره ژنتیک

تشخیص ژنتیک زوجین در معرض 

خطر شناسایی شده

25

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/11/011399/11/30

فرم مراقبت )فرم های آماری برنامه 

ژنتیک اجتماعی و فرم نتایج غربالگری 

و فرم پیشبرد اجرای برنامه (ژنتیکی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک زمان 

برنامه پیشگیری از : ازدواج

بروز بتا تاالسمی ماژور و 

غربالگری ژنتیکی زمان ازدواج

2.5برگزاری روز جهانی تاالسمی25

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

گزارش برگزاری1399/06/011399/06/31

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

پیشگیری و کنترل بیماری 

P KU

35

مشاوره - ارائه خدمات غربالگری

مراقبت ژنتیک و تشخیص - ژنتیک

 و تامین زیرساختهای PKUژنتیک 

اجرا

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/10/011399/10/30

فرمت نشانگر / فرم های آماری برنامه 

چک لیست پایش برنامه )ابالغی

(ژنتیک اجتماعی ستاد دانشگاه








405 از 60صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

پیشگیری و کنترل بیماری 

P KU

35
آموزش آبشاری پرسنل مجری و گروه 

PKUهای هدف برنامه 
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/09/011399/09/30
گزارش اجرای آموزش بر اساس فرمت 

نشانگر ابالغی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

پیشگیری و کنترل بیماری 

P KU

35

تکمیل پوشش تشکیل پرونده ژنتیک 

برای خانواده بیماران موجود و خانواده 

های در معرض خطر تولد نوزاد مبتال 

PKUبه 

20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

گزارش در قالب نشانگر ابالغی1399/09/011399/09/30

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2

ارائه خدمات ژنتیک ادغام 

یافته در بسته های خدمت 

برنامه : موجود سالمت

پیشگیری و کنترل بیماری 

P KU

35
پیگیری ارایه گزارش موارد غیبت از 

PKUدرمان بیمارستان منتخب 
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

گزارش در قالب نشانگر ابالغی1399/08/011399/08/30






405 از 61صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2
تکمیل زیرساخت های برنامه 

ژنتیک اجتماعی
10

همکاری در ارتقا شاخص دسترسی به 

مشاوره ژنتیک
5

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/08/011399/08/30

شامل )گزارش در قالب نشانگر ابالغی  

معرفی و آموزش پزشکان مشاور 

ژنتیک مورد نیاز در منطقه تحت 

پوشش و به کارگیری پزشکان آموزش 

دیده در مراکز مشاوره ژنتیک دانشگاه 

و ساماندهی ارجاعات به پزشکان 

مشاور ژنتیک مورد تایید وزارت 

ارتقا تجهیزات و الزامات - بهداشت

(فیزیکی مشاوره ژنتیک



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2
تکمیل زیرساخت های برنامه 

ژنتیک اجتماعی
10

گزارش نحوه هزینه کرد بودجه های 

(نوبت اول)برنامه ژنتیک اجتماعی 
3

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

گزارش اجرا در قالب نشانگر ابالغی1399/06/011399/06/31

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش بروز  بیماری های	

ژنتیکی و ناهنجاری- ارثی  

 های مادرزادی اولویت دار

  درصدنسبت10به میزان 

به سال قبل

2
تکمیل زیرساخت های برنامه 

ژنتیک اجتماعی
10

گزارش نحوه هزینه کرد بودجه های 

(نوبت دوم)برنامه ژنتیک اجتماعی 
3

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

گزارش اجرا در قالب نشانگر ابالغی1399/11/011399/11/30






405 از 62صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش درصد بیماری های	

 شایع واگیر و غیر واگیر در

%۵سالمندان به میزان   

سال پایه

100شیوه زندگی سالم سالمندان1

اجرای دوره آموزشی مخصوص 

کارشناسان و سایر  )کارکنان محیطی 

(ارائه دهندگان خدمت

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

مستندات مربوط به دریافت امتیاز 

در صورت . ضمن خدمت یا بازآموزی

عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت 

کنندگان



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش درصد بیماری های	

 شایع واگیر و غیر واگیر در

%۵سالمندان به میزان   

سال پایه

100شیوه زندگی سالم سالمندان1
برنامه آموزشی به مناسبت روز و هفته 

جهانی سالمند
20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/07/011399/07/10

مستندات مربوط به اجرای روز جهانی 

- صورتجلسه/به صورت کنگره ملی 

...عکس و - پوستر



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش درصد بیماری های	

 شایع واگیر و غیر واگیر در

%۵سالمندان به میزان   

سال پایه

100شیوه زندگی سالم سالمندان1

ارسال گزارش پایش شش ماهه دوم 

 اجرای برنامه بر اساس 98سال 

استانداردهای ارائه شده

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/03/011399/03/10

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 کاهش درصد بیماری های	

 شایع واگیر و غیر واگیر در

%۵سالمندان به میزان   

سال پایه

100شیوه زندگی سالم سالمندان1

ارسال گزارش پایش شش ماهه اول 

 اجرای برنامه بر اساس 99سال 

استانداردهای ارائه شده

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/09/011399/09/10






405 از 63صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
تمرین کارکنان / آموزش

حوزه مدیریت خطر بالیا
5

اعالم - انجام هماهنگی های مقدماتی

واحدهای /زمان برنامه به دانشگاه ها

مدعو

20
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/09/011399/09/15

فقط یک فایل ورد  بارگذاری شود که 

مکاتبه رسمی - 1: محتوای آن شامل

با شماره نامه و امضا در آن وجود دارد 

مکاتبه به صورت پیام  در اتوماسیون  )

اداری که  تاریخ و شماره  ثبت داشته 

و مبنی بر اعالم تاریخ اجرای (.باشد

.برنامه می باشد



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
تمرین کارکنان / آموزش

حوزه مدیریت خطر بالیا
5

برگزاری برنامه آموزشی و نشست های 

مربوطه و تدوین گزارش برنامه 

آموزشی و پیگیری مصوبات نشست

80
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/09/011399/09/15

فقط یک فایل ورد  بارگذاری شود که 

یک یا دو عکس -1: محتوای آن شامل

لیست حضور و - 2از جلسه مذکور 

غیاب مدعوین با ذکر گروه هدف








405 از 64صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
ارزیابی خطر و ایمنی 

واحدهای بهداشتی
11

هماهنگی و آموزش نیروهای ستادی و 

محیطی
18.2

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/08/011399/08/15

فقط یک فایل ورد  بارگذاری شود که 

مکاتبه رسمی - 1: محتوای آن شامل

با شماره نامه و امضا در آن وجود دارد 

مکاتبه به صورت پیام  در اتوماسیون  )

اداری که  تاریخ و شماره  ثبت داشته 

و مبنی بر اعالم تاریخ اجرای (.باشد

.برنامه می باشد



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
ارزیابی خطر و ایمنی 

واحدهای بهداشتی
11

اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی 

واحدهای بهداشتی
40.9

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/08/011399/08/15

/ فقط یک فایل ورد که از سامانه سیب

سینا اسکرین شات شده و نشان / ناب

دهنده واحدهای زیرمجموعه در 

.فرآیند اجرای برنامه می باشد








405 از 65صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
ارزیابی خطر و ایمنی 

واحدهای بهداشتی
11

پایش و ارزشیابی و استخراج شاخص 

ها و پیش بینی مداخالت مربوطه
40.9

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/09/011399/09/15

/ فقط یک فایل ورد که از سامانه سیب

سینا اسکرین شات شده و نشان / ناب

دهنده شاخص های زیرمجموعه می 

در حال حاضر امکان مشاهده ).باشد

شاخص ها توسط معاون بهداشتی 

وجود دارد که درخواست آن برای 

فقط  (مدیران گروه نیز داده شده است

زیج معاونت بهداشت را تهیه  و 

برای این کار اعداد . بارگذاری کنید

وارد شده را در زیج شهرستان درج 

در ). کنید تا زیج خودبخود رسم شود

صورت امکان آن در سامانه سیب آن 

(را استخراج کنید



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

11ایمنی واحدهای بهداشتی1

تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی در قالب 

کمیته بهداشت کارگروه و تدوین و 

اجرای برنامه ارتقاء ایمنی  و پیگیری 

مصوبات جلسه فوق

50
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/08/011399/09/15

کمیته - پس از اجرای برنامه سارا

ارتقاء ایمنی بر اساس شاخص های  

 و در صورتی که 99سارا در سال 

 استخراج نشده باشد 99شاخص های 

 98بر اساس شاخص های سال 

بارگذاری یک فایل ورد . تشکیل شود

حاوی مکاتبه رسمی با امضا و تاریخ 

برای کمیته و صورتجلسه مرتبط 

پس از برگزاری جلسه و . خواهد بود

الزم است یک - درج صورتجلسات

فایل ورد حاوی دو یا سه عکس از 

فرآیند اجرای برنامه در واحدهای 

.بهداشتی بارگذاری شود








405 از 66صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

50تدوین و ارسال گزارش11ایمنی واحدهای بهداشتی1
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

فصل آخر یک فایل ورد حاوی یک 

جدول که در آن در ردیف اول  عنوان 

خانه )واحدهای بهداشتی به تفکیک 

مرکز - پایگاه سالمت- بهداشت

ردیف - (....خدمات جامع شهری و 

دوم تعداد کل هر یک از انواع 

واحدهای بهداشتی و در ردیف سوم  

تعداد واحد بهداشتی که اقدامات 

ایمنی غیرسازه ای برای آن انجام شده 

.درج می شود- است



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

16.7آموزش نیروهای ستادی و محیطی12برنامه پاسخ به حوادث و بالیا1
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/08/011399/08/15

فقط یک فایل ورد  بارگذاری شود که 

مکاتبه رسمی - 1: محتوای آن شامل

با شماره نامه و امضا در آن وجود دارد 

مکاتبه به صورت پیام  در اتوماسیون  )

اداری که  تاریخ و شماره  ثبت داشته 

و مبنی بر اعالم تاریخ اجرای (.باشد

.برنامه می باشد








405 از 67صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

12برنامه پاسخ به حوادث و بالیا1

تدوین برنامه پاسخ نظام سالمت در 

بالیا و فوریت ها  و استخراج شاخص 

های تدوین برنامه

20
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/07/011399/07/30

فقط یک فایل ورد حاوی یک جدول 

که در آن در ردیف اول  عنوان 

خانه )واحدهای بهداشتی به تفکیک 

مرکز - پایگاه سالمت- بهداشت

ردیف - (....خدمات جامع شهری و 

دوم تعداد کل هر یک از انواع 

واحدهای بهداشتی و در ردیف سوم  

 تدوین EOPتعداد واحد بهداشتی که 

.درج می شود- نموده اند



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

20برگزاری تمرین و مانور12برنامه پاسخ به حوادث و بالیا1
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

فقط یک فایل ورد حاوی مکاتبه 

 عکس 5-4- رسمی مربوط به تمرین

 EOPاز تمرین برگزار شده بر اساس 

. بارگذاری شودSARAو 








405 از 68صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

33.3بازبینی و پایش و ارزشیابی12برنامه پاسخ به حوادث و بالیا1
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

یک فایل ورد دارای یک جدول حاوی 

عناوین تمرین های انجام شده  و نوع 

و  (...عملیاتی و - دورمیزی)تمرین 

در صورت )سازمان های شرکت کننده 

(حضور



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

12برنامه پاسخ به حوادث و بالیا1
تدوین پیوست اختصاصی برنامه مقابله 

با کرونا
10

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/07/011399/07/30

فقط یک فایل ورد اختصاصی برنامه 

 کارکرد 6بر اساس )مقابله با کرونا 

(EOPآمادگی در 








405 از 69صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
نظام مراقبت وقوع و 

پیامدهای بالیا
10

هماهنگی و آموزش نیروهای ستادی و 

محیطی
30

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/08/011399/08/15

یک فایل ورد دارای یک جدول حاوی 

عناوین تمرین های انجام شده  و نوع 

و  (...عملیاتی و - دورمیزی)تمرین 

در صورت )سازمان های شرکت کننده 

(حضور



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
نظام مراقبت وقوع و 

پیامدهای بالیا
30تدوین گزارشات فصلی10

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/04/011399/12/15

15 آذر و 15-  مهر15- تیر 15  

الزم است گزارش مخاطرات- اسفند  

 هر فصل در یک اکسل که قبال ارسال

از سطح شهرستان ها- شده است  

ضمنا یک فایل ورد که. تجمیع شود  

 حاوی یک اسکرین شات از مخاطرات

 ثبت شده در پورتال منطبق با اکسل

در صورت. بارگذاری شده می باشد  

اسکرین شات!!!!!!!!! عدم وقوع مخاطره   

 گزارش صفر در فایل ورد ارسال می

در صورت عدم دریافت: توجه.  شود  

گزارش فصل- گزارش فصل مورد نظر  

.قبل بارگزاری شود








405 از 70صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
نظام مراقبت وقوع و 

پیامدهای بالیا
40تدوین گزارش ساالنه10

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

در )تجمیع گزارش هر چهار فصل 

صورت عدم دریافت گزارش زمستان 

بر  (هر سه فصل نیز قابل قبول است

اساس فرم ورد که قبال  خدمت شما 

.ارسال گردد- داده شده است



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
آموزش آمادگی خانوارها در 

برابر بالیا
30.8آموزش نیروهای ستادی و محیطی13

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/08/011399/08/15

فقط یک فایل ورد  بارگذاری شود که 

مکاتبه رسمی - 1: محتوای آن شامل

با شماره نامه و امضا در آن وجود دارد 

مکاتبه به صورت پیام  در اتوماسیون  )

اداری که  تاریخ و شماره  ثبت داشته 

و مبنی بر اعالم تاریخ اجرای (.باشد

.برنامه می باشد








405 از 71صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
آموزش آمادگی خانوارها در 

برابر بالیا
13

نظارت بر ارزیابی و آموزش آمادگی 

خانوار در برابر بالیا
30.8

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/04/011399/12/15

 4-2فقط یک فایل ورد که دارای 

سینا می / ناب/ عکس از سامانه سیب

این عکس های . باشد تهیه می کنید

/ اسکرین شات باید مربوط به ارزیابی

آمادگی و مربوط به فصل مورد نظر 

.باشد



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
آموزش آمادگی خانوارها در 

برابر بالیا
13

تدوین و ارسال / پایش و ارزشیابی

گزارش ساالنه
38.5

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

برای بخش پایش و ارزشیابی نیاز به 

به . مقایسه با فصل قبل می باشد

همین دلیل جدولی درج کنید که 

 فصل قبل را کنار هم 4شاخص های 

شامل تعداد ارزیابی )نشان می دهد 

تعداد کل - تعداد آموزش دیده- شده

میانگین امتیاز آمادگی - خانوارها

(خانوار








405 از 72صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
بیمه تسهیالت بهداشتی در 

برابر مخاطرات
8

تعیین وضعیت موجود و برآورد بودجه 

مورد نیاز و پیگیری منابع مالی مورد 

نیاز

37.5
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/11/011399/11/30

تعیین : فقط یک فایل ورد حاوی 

 )وضعیت بیمه واحدهای بهداشتی 

تعداد - تعداد کل واحدهای بهداشتی

نوع پوشش بیمه - واحدهای بیمه شده

در صورتی که . (و تاریخ اعتبار بیمه 

بیمه نامه دانشگاه در حال حاضر 

یک فایل ورد - 1: دارای اعتبار است

که حاوی عکس بیمه نامه مذکور می 

در صورتی که بیمه نامه وجود . باشد

ندارد یک فایل ورد حاوی مکاتبات 

مربوطه و یا جلسات برگزار شده با 

صورتجلسه و مصوبات آن



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
بیمه تسهیالت بهداشتی در 

برابر مخاطرات
8

پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال 

گزارش
62.5

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

یک فایل ورد که حاوی عکس بیمه 

یک فایل ورد که . نامه دانشگاه باشد

-  حاوی عکس بیمه نامه دانشگاه

تعداد واحد بهداشتی کل و تعداد 

واحدهای بهداشتی بیمه شده می 

.باشد








405 از 73صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
سامانه پشتیبانی مدیریت 

خطر بالیا در حوزه بهداشت
8

بررسی وضعیت موجود و پیگیری و 

برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز
25

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/02/011399/03/15

فقط یک فایل ورد حاوی دو جدول 

جدول اول دارای ستون . مجزا 

تجهیزات و تعداد موجود و جدول دوم 

- دارای ستون تجهیزات مورد نیاز

تعداد و برآورد بودجه مورد نیاز و یک 

فایل ورد حاوی مکاتبه رسمی جهت 

پیگیری تأمین تجهیزاتی که در بخش 

بررسی وضعیت موجود برآورد شده 

است یا مکاتبه جذب بودجه جهت 

خرید



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
سامانه پشتیبانی مدیریت 

خطر بالیا در حوزه بهداشت
8

خرید و توزیع لوازم و تجهیزات بر 

اساس استاندارد
37.5

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

یک فایل ورد از مکاتبات مربوط به 

نتایج پیگیری ها و اقالم تهیه شده و 

یا نشده








405 از 74صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
سامانه پشتیبانی مدیریت 

خطر بالیا در حوزه بهداشت
8

پایش و ارزشیابی و تدوین و ارسال 

گزارش
37.5

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

یک فایل ورد از میزان بودجه جذب 

اقالم  (از وزارت یا هر منبع دیگر)شده 

تهیه شده و اولویت های نیازهای آتی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
برگزاری برنامه های ویژه 

هفته کاهش خطر بالیا
7

برگزاری جلسه هماهنگی جهت 

برگزاری هفته کاهش خطر بالیا
28.6

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

فقط یک فایل ورد حاوی مکاتبه 

رسمی جهت برگزاری جلسه به همراه 

صورتجلسه و مدعوین و مصوبات








405 از 75صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
برگزاری برنامه های ویژه 

هفته کاهش خطر بالیا
7

برگزاری مراسم هفته کاهش خطر بالیا 

و تدوین و ارسال گزارش مربوطه
71.4

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/12/011399/12/15

یک فایل ورد دارای یک مکاتبه رسمی 

در آن که گزارش به وزارت خانه 

ارسال شده و همچنین در ادامه این 

فایل گزارش سرفصل اقدامات انجام 

شده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
پایش برنامه های مدیریت 

خطر بالیا در محیط
14.3تدوین برنامه پایش و هماهنگی مربوطه7

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/04/011399/04/15

تنوع روال انجام پایش ها در هر 

شرایطی باید یک فایل ورد که حاوی 

مکاتبه رسمی پایش و برنامه پایش 

.دفتر مدیریت خطر بالیا باشد








405 از 76صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
پایش برنامه های مدیریت 

خطر بالیا در محیط
7

انجام پایش محیطی بر اساس برنامه و 

پسخوراند و - تدوین گزارش پایش ها

تعیین شاخص های مربوطه

42.9
مدیریت خطر و 

بالیا
1399/10/151399/10/30

یک فایل ورد با نمونه ای از تکمیل 

-چک لیست مربوط به سطوح محیطی

 ارائه پسخوراند رسمی با مکاتبه به 

سطوح محیطی و یا دریافت گزارش 

پس از پایش از سطوح محیطی 

حداقل نتایج یک یا دو واحد ).باشد

همچنین در  . (بهداشتی پایش شده 

همین فایل ورد  یک جدول که حاوی 

تعداد کل واحدهای موجود و تعداد 

 ماهه اول 9پایش های انجام شده در 

.نیز درج شود- سال می باشد



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
پایش برنامه های مدیریت 

خطر بالیا در محیط
7

انجام خودارزیابی فصلی معاونت های 

بهداشتی
21.4

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/11/011399/11/15

بارگذاری فایل خود ارزیابی فصل پاییز 

که البته هر دو شیت آن تکمیل شده 

(.......... تاریخ و )و به روز باشد  








405 از 77صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای توان تاب آوری در 

مقابله با حوادث غیر 

- زلزله- سیل )مترقبه 

طوفانها ی گردو - رانش

طبیعی در  (...غبار و 

 تا %۴۰ به میزان ۱سطح 

پایان برنامه

1
پایش برنامه های مدیریت 

خطر بالیا در محیط
7

به روز رسانی پیمایش فصلی سامانه 

مدیریت خطر بالیا در پورتال
21.4

مدیریت خطر و 

بالیا
1399/05/151399/05/31

یک فایل ورد که حاوی اسکرین شات 

از اطالعات به روز رسانی شده در 

.پیمایش بهار باشد



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش عوامل مخاطره 

آمیز سالمت در نوجوانان 

نسبت به % 5به میزان 

سال پایه

1
فعالیت فیزیکی نوجوانان و 

دانش آموزان
40

اجرای برنامه عملیاتی اجرایی ارتقاء 

فعالیت بدنی نوجوانان
100

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

گزارش اجرای -مکاتبات- فایل اکسل

نتایج ممیزی - تمرینات کششی

-فعالیت بدنی در مدارس مروج سالمت

-  گزارش اجرای دوره های آموزشی

متون - صورتجلسات هماهنگی

گزارش - آموزشی چاپ شده ی مرتبط

 نظارتها و پایش برنامه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش عوامل مخاطره 

آمیز سالمت در نوجوانان 

نسبت به % 5به میزان 

سال پایه

1

نظام مراقبت رفتارهای 

مخاطره آمیز سالمت در 

دانش آموزان

60
تداوم اقدامات انجام شده پیشگیری از 

C4Dسوانح و حوادث با رویکرد 
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش اقدامات1399/07/011399/07/10






405 از 78صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش عوامل مخاطره 

آمیز سالمت در نوجوانان 

نسبت به % 5به میزان 

سال پایه

1

نظام مراقبت رفتارهای 

مخاطره آمیز سالمت در 

دانش آموزان

60
تداوم اقدامات انجام شده پیشگیری از 

C4Dسوانح و حوادث با رویکرد 
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش اقدامات1399/12/011399/12/10

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

مراکز - رادون)غیریونیزان 

پرتوهای - پرتوپزشکی

- فرابنفش خورشیدی

- ارتباطات الکترونیکی

فرکانس های به شدت 

تا % 66به میزان  (پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1
بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش 

(شش ماهه اول )خورشیدی
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و 

- دوره های آموزش عمومی و تخصصی

 فعال نگه داشتن دستگاه سنجش 

شاخص پرتوهای فرابنفش خورشیدی 

(UVI)- انجام پروژه های آموزشی

مشترک با دستگاههای برون بخشی از 

...قبیل ادارات آموزش و پرورش و 








405 از 79صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

مراکز - رادون)غیریونیزان 

پرتوهای - پرتوپزشکی

- فرابنفش خورشیدی

- ارتباطات الکترونیکی

فرکانس های به شدت 

تا % 66به میزان  (پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1
بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش 

(شش ماهه دوم )خورشیدی
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و 

- دوره های آموزش عمومی و تخصصی

 فعال نگه داشتن دستگاه سنجش 

شاخص پرتوهای فرابنفش خورشیدی 

(UVI)- انجام پروژه های آموزشی

مشترک با دستگاههای برون بخشی از 

...قبیل ادارات آموزش و پرورش و 



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

مراکز - رادون)غیریونیزان 

پرتوهای - پرتوپزشکی

- فرابنفش خورشیدی

- ارتباطات الکترونیکی

فرکانس های به شدت 

تا % 66به میزان  (پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با پرتوهای 

شش )مؤسسات پرتوپزشکی /مراکز

(ماهه اول

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

مستندات مربوط به نظارت های دوره 

ای و انجام دوزیمتری از 

مؤسسات پرتوپزشکی و /مراکز

مستندات -پسخوراندهای ارائه شده

مستندات -اجرای برنامه های آموزشی

مؤسسات /آمار به روز مراکز

پرتوتشخیصی و )پرتوپزشکی 

به تفکیک منابع مولد  (پرتودرمانی

اشعه در هر شهرستان








405 از 80صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

مراکز - رادون)غیریونیزان 

پرتوهای - پرتوپزشکی

- فرابنفش خورشیدی

- ارتباطات الکترونیکی

فرکانس های به شدت 

تا % 66به میزان  (پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با پرتوهای 

شش )مؤسسات پرتوپزشکی /مراکز

(ماهه دوم

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به نظارت های دوره 

ای و انجام دوزیمتری از 

مؤسسات پرتوپزشکی و /مراکز

مستندات -پسخوراندهای ارائه شده

مستندات -اجرای برنامه های آموزشی

مؤسسات /آمار به روز مراکز

پرتوتشخیصی و )پرتوپزشکی 

به تفکیک منابع مولد  (پرتودرمانی

اشعه در هر شهرستان



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

مراکز - رادون)غیریونیزان 

پرتوهای - پرتوپزشکی

- فرابنفش خورشیدی

- ارتباطات الکترونیکی

فرکانس های به شدت 

تا % 66به میزان  (پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با فرکانس های به 

 Extremely lowشدت پایین 

frequency (ELF) ( شش ماهه

(اول

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و 

تعیین نقاط - دوره های آموزشی

پرخطر مجاورت مردم با برق های 

مستندات رسیدگی به -فشار قوی

شکایات از برق های فشار قوی








405 از 81صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

مراکز - رادون)غیریونیزان 

پرتوهای - پرتوپزشکی

- فرابنفش خورشیدی

- ارتباطات الکترونیکی

فرکانس های به شدت 

تا % 66به میزان  (پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با فرکانس های به 

 Extremely lowشدت پایین 

frequency (ELF) ( شش ماهه

((دوم

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و 

تعیین نقاط - دوره های آموزشی

پرخطر مجاورت مردم با برق های 

مستندات رسیدگی به -فشار قوی

شکایات از برق های فشار قوی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

مراکز - رادون)غیریونیزان 

پرتوهای - پرتوپزشکی

- فرابنفش خورشیدی

- ارتباطات الکترونیکی

فرکانس های به شدت 

تا % 66به میزان  (پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با فرکانس های 

شش ماهه )رادیویی و امواج مایکروویو

(اول

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و 

مستندات -دوره های آموزشی

رسیدگی به شکایات از فرکانس های 

(...آنتن های مخابراتی و )رادیویی 








405 از 82صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

مراکز - رادون)غیریونیزان 

پرتوهای - پرتوپزشکی

- فرابنفش خورشیدی

- ارتباطات الکترونیکی

فرکانس های به شدت 

تا % 66به میزان  (پایین

پایان برنامه

100بهداشت پرتوها1

بهداشت مواجهه با فرکانس های 

شش ماهه )رادیویی و امواج مایکروویو

(دوم

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و 

مستندات -دوره های آموزشی

رسیدگی به شکایات از فرکانس های 

(...آنتن های مخابراتی و )رادیویی 



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

  در HIVشیوع عفونت 

جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند0.15

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

برگزاری همایشها و کمپین های 

آموزش و اطالع رسانی اچ آی وی و 

بیماری های آمیزشی

5
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/10/30

- دعوتنامه با امضای معاونت بهداشتی 

عکس همایش روز - برنامه همایش

( عدد3حداکثر )جهانی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

  در HIVشیوع عفونت 

جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند0.15

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

برگزاری  جلسات کمیته های نظارت بر 

اجرای برنامه استراتژیک کنترل 

(سه ماهه اول و دوم)ایدز

3
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/07/011399/07/30

- دعوتنامه شرکت کنندگان

صورتجلسات


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

  در HIVشیوع عفونت 

جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند0.15

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

برگزاری جلسات کمیته های نظارت بر 

 )اجرای برنامه استراتژیک کنترل ایدز

(سه ماهه سوم و چهارم

3
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/12/011399/12/28

- دعوتنامه شرکت کنندگان

صورتجلسات







405 از 83صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

  در HIVشیوع عفونت 

جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند0.15

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

برگزاری کارگاه های مشاوره اچ آی وی و 

مراقبت و درمان بیماری های آمیزشی
4

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/12/011399/12/28

برنامه - دعوتنامه شرکت کنندگان

دوره آموزشی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

  در HIVشیوع عفونت 

جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند0.15

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

انجام فعالیت بیماریابی و شناسایی 

موارد جدید اچ آی وی
10

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/28

تعداد تست انجام )گزارش بیماریابی

(تعداد نتیجه مثبت اولیه جدید - شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

  در HIVشیوع عفونت 

جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند0.15

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

ارزیابی اجرای برنامه های پیشگیری از 

انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد 

(P MTC T)

10
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/28

مکاتبه های - فرمهای گزارش دهی

جلسات - درخواست و توزیع کیت

مستندات پایش ستاد - آموزشی

دانشگاه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

  در HIVشیوع عفونت 

جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند0.15

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

ارائه خدمات مراقبت و درمان مبتالیان 

در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری 

دانشگاههای علوم پزشکی

35
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/28

-تعداد بیماران مراجعه کننده طی دوره

 تعداد بیماران تحت مراقبت و درمان 

بر اساس نرم افزار - در پایان دوره

مدیریت داده های مراکز مشاوره 

بیماریهای رفتاری



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

  در HIVشیوع عفونت 

جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند0.15

5
ایدز و /کنترل اچ آی وی

عفونتهای آمیزشی
100

فعالیت و ارائه خدمت در باشگاه های 

 دانشگاه علوم پرشکی30مثبت در 
5

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/28

گزارش اطالعات فعالیت های مرکز به 

مستندات پایش ستاد - صورت فصلی 

دانشگاه








405 از 84صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
100فلج اطفال1ریشه کنی فلج اطفال20

پایش و نظارت اجرای عملیات 

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال  در 

دانشگاه های غیر گرمسیر با نظارت و 

برنامه ریزی گروه بیماری های قابل 

پیشگیری با واکسن

20
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
گزارش عملیات1399/04/011399/04/31

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
100فلج اطفال1ریشه کنی فلج اطفال20

پایش و نظارت اجرای عملیات 

واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال  در 

دانشگاه های گرمسیر با نظارت و برنامه 

ریزی گروه بیماری های قابل 

پیشگیری با واکسن

20
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
گزارش عملیات1399/12/011399/12/25

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
100فلج اطفال1ریشه کنی فلج اطفال20

نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه 

مراقبت فلج شل حاد
40

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/05/011399/11/30

گزارش - پس خوراند / گزارش  پایش

فعالیتهای نظارتی   در اتوماسیون 

 )گزارش  فرم های مربوطه -اداری

(هفتگی /مانند فرم گزارش ماهیانه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفظ حذف سرخک و 

به  )سرخجه در کشور 

میزان صفر موارد بومی 

(سرخک و سرخجه 

1
کنترل بیماری های قابل 

پیشگیری با واکسن
100

مراقبت سندرمیک تب و بثورات 

ماکولوپاپوالر مراقبت سندرم سرخجه 

مادرزادی

50
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/07/011399/12/28

گزارش /پس خوراند شهرستانی 

/ گزارش بازدید از شهرستانها و مراکز  

برگزاری برنامه های آموزشی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پوشش واکسیناسیون در 

 99همه واکسن ها تا 

درصد

2
ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

اجرای نظام مراقبت پیامدهای  

نامطلوب ایمنسازی
30

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/05/011399/11/30

گزارش پایش نظام مراقبت پیامدهای  

نامطلوب ایمنسازی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پوشش واکسیناسیون در 

 99همه واکسن ها تا 

درصد

2
ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

برگزاری مراسم هفته جهانی ایمن 

سازی در دانشگاه ها
10

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/03/31

مستندات برگزاری مراسم هفته 

جهانی ایمن سازی







405 از 85صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پوشش واکسیناسیون در 

 99همه واکسن ها تا 

درصد

2
ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

پایش گزارش اجرای واکسیناسیون 

99 ماهه سال12فصلی 
15

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/02/011399/02/30

مستندات  پایش اجرای واکسیناسیون 

97 ماهه سال12فصلی 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پوشش واکسیناسیون در 

 99همه واکسن ها تا 

درصد

2
ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

پایش گزارش اجرای واکسیناسیون 

99 ماهه اول سال 9فصلی 
20

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/10/30

مستندات پایش  اجرای واکسیناسیون 

98 ماهه اول سال 9فصلی 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پوشش واکسیناسیون در 

 99همه واکسن ها تا 

درصد

2
ایمنسازی و پیامد های 

نامطلوب ایمنسازی
50

پایش گزارش اجرای واکسیناسیون 

99فصلی شش ماهه اول 
15

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/07/011399/07/30

مستندات پایش اجرای واکسیناسیون 

98فصلی شش ماهه اول 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پوشش واکسیناسیون در 

 99همه واکسن ها تا 

درصد

2
نظام مراقبت دیفتری و سیاه 

سرفه و مننژیت
20

اجرای نظام مراقبت دیفتری و سیاه 

سرفه و مننژیت
100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/05/011399/11/30

برگزاری کارگاهها و فعالیتهای 

تهیه پس خوراند- آموزشی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
2

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
100

 )پایش اقدامات تشخیص بیماری 

(بیماریابی اکتیو و پاسیو 
5

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/11/011399/11/30

گزارش  /1-104گزارش ماهانه 

گزارش تعداد الم / پایگاه داده ها/صفر

کیت تشخیص سریع/



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
2

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
100

 )پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا 

(شش ماهه دوم سال 
5

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/11/011399/11/30

چک / پس خوراند /گزارش ماموریت 

لیست پایش و ارزشیابی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
2

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
100

پایش وضعیت موجودی و مصرفی 

/ الم / اسالید  )لوازم تشخیص ماالریا 

(کیت 

5
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/10/30

فرم گزارش دهی مربوطه یا قبض انبار 

(یا چک لیست اقالم 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
2

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
100

توزیع کیت های تشخیص سریع ماالریا 

به کلیه مراکز درمانی خصوصی و 

دولتی و آزمایشگاههای رفرانس

5
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
لیست توزیع و یا نامه ارسال به مراکز1399/02/011399/02/31






405 از 86صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
2

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
100

برگزاری حداقل یک جلسه سالیانه با 

حضور ریاست و کلیه معاونین محترم 

دانشگاه با موضوع حساس سازی نسبت 

به برنامه حذف ماالریا

5
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/03/31

صورت جلسه برگزاری بهمراه عکس از 

برگزاری جلسه


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
2

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
100

اجرای پروژه تضمین کیفیت تشخیص 

اعتبارگذاری / بازبینی الم)ماالریا 

(آزمایشگاه

2.5
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/09/011399/09/30

چک لیست /فرم کارکرد آزمایشگاه 

فرم های / بازدید حمایتی از آزمایشگاه 

جلسات برگزار شده / بازبینی الم ها 

بهد از بازدید حمایتی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس )
2

 )حذف انتقال محلی ماالریا 

(فالسیپارم و ویواکس
100

 )پایش و ارزشیابی برنامه حذف ماالریا 

(شش ماهه اول سال 
2.5

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/06/011399/06/30

چک / پس خوراند /گزارش ماموریت 

لیست پایش و ارزشیابی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش مراقبت بیماری 

 درصد ۱۰۰سیاه زخم در 

موارد شناسایی شده

50اجرا وپایش نظام مراقبت سیاه زخم100مراقبت سیاه زخم1
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/15

گزارش / گزارش در سامانه و پورتال 

پایش


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش مراقبت بیماری 

 درصد ۱۰۰سیاه زخم در 

موارد شناسایی شده

100مراقبت سیاه زخم1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی سیاه زخم

20
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/15

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی سیاه زخم



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش میزان بروز سالک 

 %۵سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

40اجرا و پایش نظام مراقبت سالک100مراقبت سالک1
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/01/011399/12/28

ثبت نتیجه درمان در فرم های مربوطه 

چک لیست پایش سالک در فرم - 

مخصوص چک لیست سالک حداقل 

سالی دوبار








405 از 87صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش میزان بروز سالک 

 %۵سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

100مراقبت سالک1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی سالک

40
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/28

بار 1حداقل )دعوتنامه - صورتجلسات 

لیست شرکت - دعوت نامه - (درسال 

برای دانشگاه های آندمیک )کننده ها

حداقل دو دوره آموزشی در سال و  

دانشگاه های غیر آندمیک حداقل یک 

دوره آموزشی در سال



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش مراقبت بیماری 

درصد ۱۰۰کاالآزار در 

موارد شناسایی شده

100مراقبت کاال آزار1
 )گزارش آموزش مراقبت کاال آزار 

(پیشگیری و درمان- کنترل 
30

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/28

لیست شرکت کننده - دعوت نامه

برای دانشگاه های آندمیک حداقل )ها

(یک دوره آموزشی در سال



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش مراقبت بیماری 

لپتوسپیروز  در 

درصد موارد شناسایی ۱۰۰

شده

100مراقبت لپتوسپیروزیس1
اجرا و پایش نظام مراقبت 

لپتوسپیروزیس
40

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
گزارش در سامانه و پورتال1399/07/011399/12/28

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش مراقبت بیماری 

لپتوسپیروز  در 

درصد موارد شناسایی ۱۰۰

شده

100مراقبت لپتوسپیروزیس1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی لپتوسپیروزیس

40
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/28

بار 1حداقل )دعوتنامه - صورتجلسات 

لیست شرکت - دعوت نامه - (درسال 

کننده ها



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش مراقبت بیماری 

تب خونریزی دهنده 

 ۱۰۰کریمه کنگو در 

درصد موارد شناسایی شده

50اجراو پایش نظام مراقبت کریمه کنگو100مراقبت تب کریمه کنگو1
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/28

گزارش / گزارش در سامانه و پورتال 

پایش







405 از 88صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش مراقبت بیماری 

تب خونریزی دهنده 

 ۱۰۰کریمه کنگو در 

درصد موارد شناسایی شده

100مراقبت تب کریمه کنگو1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی کریمه کنگو

40
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
برنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه1399/10/011399/12/28

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان پوشش 

بازرسی بهداشت حرفه ای 

از کارگاه

2
طرح تشدید بازرسی بهداشت 

حرفه ای
100

تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی طرح 

تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

بارگذاری و ابالغ برنامه عملیاتی طرح 

تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان پوشش 

بازرسی بهداشت حرفه ای 

از کارگاه

2
طرح تشدید بازرسی بهداشت 

حرفه ای
100

اجرای طرح تشدید بهداشت حرفه ای  

جهت نظارت بر رعایت الزامات 

بهداشتی ابالغی  پیشگیری و کنترل 

 در شاغلین19کووید 

40
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

بارگذاری آمار کارگاههای شناسایی 

تعداد بازرسی های پیگیری - شده

آمار بازرسان بهداشت - انجام شده

حرفه ای درگیر در طرح  و تعداد روز 

های انجام طرح تشدید بازرسی 

مستندات مرتبط با - بهداشت حرفه ای

تامین تجهیزات حفاظت فردی مقابله 

با کرونا برای بازرسان بهداشت 

فرم جمع بندی اقدامات - حرفه ای 

انجام گرفته برای شاغلین پسماند در 

فرم ثبت - زمان شیوع کرونا ویروس

موارد مشکوک و مبتال به کرونا 

ویروس در صنایع و کارگاهها








405 از 89صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان پوشش 

بازرسی بهداشت حرفه ای 

از کارگاه

2
طرح تشدید بازرسی بهداشت 

حرفه ای
100

تامین امکانات پشتیبانی مورد نیاز 

اضافه  )بازرسان بهداشت  حرفه ای  

کیت بازرسی بهداشت - خودرو- کار

جهت انجام بازرسی  (حرفه ای و تبلت

از کارگاه ها

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

- مستندات اعالم درخواست خودرو 

مستندات تامین خودرو مطابق برنامه 

درخواست خودرو به تفکیک مراکز 

گزارش -بهداشت استان و  شهرستان 

 ماهه 3تخصیص و توزیع اعتبارات 

برنامه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای 

اضافه کار - تحت عنوان حق الزحمه

(فصلی و سالیانه)



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان پوشش 

بازرسی بهداشت حرفه ای 

از کارگاه

2
طرح تشدید بازرسی بهداشت 

حرفه ای
100

اجرای طرح تشدید بهداشت حرفه ای  

جهت نظارت بر رعایت الزامات 

بهداشتی ابالغی  پیشگیری و کنترل 

 در شاغلین19کووید 

40
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/151399/06/31

بارگذاری آمار کارگاههای شناسایی 

تعداد بازرسی های پیگیری - شده

آمار بازرسان بهداشت - انجام شده

حرفه ای درگیر در طرح  و تعداد روز 

های انجام طرح تشدید بازرسی 

مستندات مرتبط با - بهداشت حرفه ای

تامین تجهیزات حفاظت فردی مقابله 

با کرونا برای بازرسان بهداشت 

فرم جمع بندی اقدامات - حرفه ای 

انجام گرفته برای شاغلین پسماند در 

فرم ثبت - زمان شیوع کرونا ویروس

موارد مشکوک و مبتال به کرونا 

ویروس در صنایع و کارگاههافرم ثبت 

موارد مشکوک و مبتال به کرونا 

(پرتال )ویروس در صنایع و کارگاهها 



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش میزان بروز تب 

% 5مالت سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

50اجرا و پایش نظام مراقبت تب مالت100مراقبت تب مالت1
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/07/011399/12/28

گزارش /گزارش در سامانه و پورتال 

پایش







405 از 90صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش میزان بروز تب 

% 5مالت سالیانه به میزان 

نسبت به سال پایه

100مراقبت تب مالت1

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

کار گاه های / دانشگاهی و شهرستانی 

 تب shepآموزشی  و کالس های  

مالت

40
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
برنامه/ صورتجلسه / دعوت نامه1399/10/011399/12/28

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

اجرای برنامه مراقبت 

عفونت های بیمارستانی در 

 بیمارستان کشور950

2
نظام مراقبت عفونت های 

بیمارستانی
30بیماریابی و ارسال داده از طریق سامانه100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/20

لیست )1فایل داده مرتبط با فرم

در ( آمار مخرجها)2و فرم(عفونتها

ارتباط با همان ماه مورد ارزیابی 

ومکاتبات با مرکز بهداشت شهرستان 

و بیمارستان جهت ارتقای بیمار یابی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

اجرای برنامه مراقبت 

عفونت های بیمارستانی در 

 بیمارستان کشور950

2
نظام مراقبت عفونت های 

بیمارستانی
100

برگزاری برنامه های آموزشی مراقبت 

عفونت های بیمارستانی
30

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/20

برنامه و اسامی شرکت - دعوت نامه

کنندگان


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

شناسایی و گزارش دهی 

از بیما ریهای % 60حداقل 

منتقله از آب و غذا 

مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله از 

آب و غذا
A10اجرا و پایش نظام مراقبت  هپاتیت 100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/05/011399/09/20

مستندات مربوط به برگزاری جلسات 

آموزشی و هماهنگی های بین بخشی 

-دعوتنامه)یا درون بخشی مرتبط

(-..صورتجلسه








405 از 91صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

شناسایی و گزارش دهی 

از بیما ریهای % 60حداقل 

منتقله از آب و غذا 

مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله از 

آب و غذا
20اجرا و پایش نظام مراقبت وبا100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/07/20

مستندات مربوط به برگزاری جلسات 

آموزشی و کمیته های دانشگاهی 

گزارش / (صورتجلسات-دعوتنامه)

اطالعات مربوط به نمونه گیری و 

بیماران ثبت شده در پورتال مربوط به 

ماه مورد ارزیابی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

شناسایی و گزارش دهی 

از بیما ریهای % 60حداقل 

منتقله از آب و غذا 

مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله از 

آب و غذا
15اجرا و پایش نظام مراقبت بوتولیسم100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/20

مستندات مربوط به برگزاری جلسات 

-دعوتنامه)آموزشی مرتبط

گزارش فصلی اطالعات / (صورتجلسه

ثبت شده در پورتال



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

شناسایی و گزارش دهی 

از بیما ریهای % 60حداقل 

منتقله از آب و غذا 

مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله از 

آب و غذا
100

اجرا و پایش نظام مراقبت سایر بیمار 

- تب راجعه )یهای منتقله از آب و غذا 

(...شیستوزوما و - فاسیوال

10
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/20

گزارش سایر موارد بیمار یهای منتقله 

از آب و غذا


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

شناسایی و گزارش دهی 

از بیما ریهای % 60حداقل 

منتقله از آب و غذا 

مشمول نظام مراقبت

2
مراقبت بیمار یهای منتقله از 

آب و غذا
100

اجرا و پایش نظام مراقبت طغیان  

بیمار یهای منتقله از آب و غذا
20

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/20

مستندات مربوط به برگزاری جلسات 

-دعوتنامه)آموزشی مرتبط

گزارش  طغیان های بیمار (صورتجلسه

یهای منتقله از آب و غذا شناسایی 

شده مربوط به ماه مورد ارزیابی








405 از 92صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

در  )حفظ شیوع جذام 

به میزان (سطح شهرستان

کمتر از یک مورد در 

 نفر جمعیت10000

100کنترل بیماری جذام1

برگزاری کارگاه های بازآموزی در 

دانشگاه های علوم پزشکی با حضور 

اداره کنترل سل و جذام کشور و  

از اعضای کمیته فنی  (حداقل)یکی

کشوری جذام

40
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/28

لیست + دعوت نامه+ برنامه کارگاه 

شرکت کنندگان


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

در  )حفظ شیوع جذام 

به میزان (سطح شهرستان

کمتر از یک مورد در 

 نفر جمعیت10000

100کنترل بیماری جذام1
پایش و نظارت بر اجرای نظام مراقبت 

بیماری جذام
60

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/28

- گزارش وضعیت بیماران تحت درمان

براساس )موارد جدید شناسایی شده 

و گزارش صفر (فرم ارسالی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصدی در 4کاهش

میزان بروز سل نسبت به 

سال پایه

2
بیماریابی و درمان سل فعال 

و نهفته
100

نظارت و ارزشیابی - پایش- اجرا

 بیماران مسلول برای DOTSفعالیت 

 180افراد دارای اندیکاسیون به مدت 

روز

16
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/06/151399/12/15

ارائه جدول پوشش داتس که در آن 

لیست بیماران مسلول دارای 

 درصد 80اندیکاسیون که حداقل 

روزهای درمان را تحت نظارت 

قابل - مستقیم روزانه دریافت کرده اند

استخراج از روی کارت درمان موجود 

البته . در خانه یا پایگاه بهداشت

مشروط به آنکه نظارت و راست 

آزمایی داده ها توسط سطح باالتر 

.انجام شده باشد








405 از 93صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصدی در 4کاهش

میزان بروز سل نسبت به 

سال پایه

2
بیماریابی و درمان سل فعال 

و نهفته
100

نظارت و ارزشیابی - پایش- اجرا

 بیماران مسلول مبتال DOTSفعالیت 

به سل مقاوم به دارو به مدت حداقل 

 روز630

8
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/06/151399/12/15

ارائه جدول پوشش داتس که در آن  

لیست بیماران مقاوم به دارو که 

 درصد روزهای درمان را 90حداقل 

تحت نظارت مستقیم روزانه دریافت 

البته مشروط به آنکه نظارت -کرده اند

با نظارت و )و راست آزمایی داده ها 

رویت مستقیم کپی کارت درمان 

 (موجود در خانه یا پایگاه بهداشت

.توسط سطح باالتر انجام شده باشد



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصدی در 4کاهش

میزان بروز سل نسبت به 

سال پایه

2
بیماریابی و درمان سل فعال 

و نهفته
100

نظارت و ارزشیابی - پایش- انجام

بیماریابی و تشخیص سل در موارد 

مشکوک به سل

15
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/15

گزارش فصلی تعداد بیماران شناسایی 

شده  گزارش فصلی تعداد موارد 

مشکوک به سل ریوی ارزیابی شده  

 استخراج شده از 12 و 7فرم های )

% 80شامل  / (نرم افزار آنالین سل

بیماریابی سل در گروه های - امتیاز

پرخطر با گزارش نوع اقدام انجام شده 

و جمعیت تحت بررسی به همراه 

بارگذاری نامه رسمی گزارش انجام 

مداخله صورت گرفته از طرف معاونت 

مابقی % 20شامل / بهداشتی دانشگاه 

امتیاز








405 از 94صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصدی در 4کاهش

میزان بروز سل نسبت به 

سال پایه

2
بیماریابی و درمان سل فعال 

و نهفته
100

نظارت و ارزشیابی - پایش- انجام

خدمات تشخیصی در آزمایشگاههای 

میکروسکوپی سل

5
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/15

: گزارش فصلی حجم فعالیت آزمایشگاه

 12فرم )تعداد نمونه تحت آزمایش 

 (استخراج شده از نرم افزار آنالین سل

گزارش آماری - امتیاز % 80شامل / 

دسترسی به تهیه نمونه با کیفیت به 

 نفر 1000میزان سه نفر در هر 

 0/75متوسط )جمعیت در هر سال 

 نفر جمعیت در هر 1000نفر به ازای 

ارزیابی و -)مابقی امتیاز% 20 / (سه ماه

امتیاز در سه ماهه آخر % 20اعمال 

(سال انجام خواهد شد



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصدی در 4کاهش

میزان بروز سل نسبت به 

سال پایه

2
بیماریابی و درمان سل فعال 

و نهفته
100

نظارت وگزارش موارد آموزش - پایش

سل در ویزیت پایه
3

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/04/011399/12/15

گزارش عددی تجمیعی تعداد 

مراجعین آموزش دیده در خصوص 

حداقل توسط غیر )سل و آداب سرفه 

قابل استخراج از سامانه سیب (پزشک



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصدی در 4کاهش

میزان بروز سل نسبت به 

سال پایه

2
بیماریابی و درمان سل فعال 

و نهفته
100

پایش و نظارت بر برگزاری - مشارکت

کارگاه های آموزشی دانشگاهی و 

غیر حضوری/ شهرستانی حضوری 

6
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/09/151399/12/15

لیست شرکت + برنامه کارگاه 

دعوت نامه/ کنندگان 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصدی در 4کاهش

میزان بروز سل نسبت به 

سال پایه

2
بیماریابی و درمان سل فعال 

و نهفته
100

پایش و نظارت برتشخیص و - اجرا

درمان سل نهفته
4

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/06/151399/12/15

گزارش شش ماهه استخراج جمعیت 

گروه های پر خطر و اقدامات انجام 

بر اساس جدول ارائه شده از - شده

طرف اداره سل و جذام مرکز مدیریت 

بیماریها



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصدی در 4کاهش

میزان بروز سل نسبت به 

سال پایه

2
بیماریابی و درمان سل فعال 

و نهفته
100

گزارش برگزاری کارگاه های تشخیص 

آزمایشگاههای دانشگاهی و شهرستانی
4

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/09/151399/12/15

لیست شرکت + برنامه کارگاه 

دعوت نامه/ کنندگان 







405 از 95صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کنترل و - شناسایی

مراقبت بیماریهای نوپدید 

و بازپدید به میزان بیش از 

 درصد95

2

مراقبت بیماریهای نوپدید و 

درحال حاضر با  )بازپدید

- زیکا- ایبوال-تاکید بر کورونا

(چیکون گونیا- تب دنگ

50
برگزاری جلسات اداری و کارگاههای 

اموزشی
50

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
صورتجلسات- گزارشات مکتوب1399/03/011399/12/20

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کنترل و - شناسایی

مراقبت بیماریهای نوپدید 

و بازپدید به میزان بیش از 

 درصد95

2

مراقبت بیماریهای نوپدید و 

درحال حاضر با  )بازپدید

- زیکا- ایبوال-تاکید بر کورونا

(چیکون گونیا- تب دنگ

50مراقبت و کنترل بیماریها50
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/20

ثبت و ورود داده ها در سامانه های 

گزارش پایش های به - الکترونیک

گزارش اقدامات به عمل - عمل امده

امده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کنترل و - شناسایی

مراقبت بیماریهای نوپدید 

و بازپدید به میزان بیش از 

 درصد95

2

-مراقبت و کنترل طغیان

پاندمی ناشی از بروز -اپیدمی

بیماریهای نوپدید و بازپدید

25
پاندمی /اپیدمی/مراقبت و کنترل طغیان

ناشی ازبیماریهای واگیرنوپدید و بازپدید
100

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/20

ثبت و ورود داده ها در سامانه های 

گزارش پایش های به - الکترونیک

گزارش اقدامات به عمل - عمل امده

صورتجلسات-امده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کنترل و - شناسایی

مراقبت بیماریهای نوپدید 

و بازپدید به میزان بیش از 

 درصد95

2

مراقبت و کنترل پاندمی 

کوید )ناشی از کرونای جدید

19)

25
/ برگزاری جلسات اداری و هماهنگی 

کارگاههای اموزشی و اطالع رسانی
25

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
گزارشات و صورتجلسات1399/03/011399/12/20






405 از 96صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کنترل و - شناسایی

مراقبت بیماریهای نوپدید 

و بازپدید به میزان بیش از 

 درصد95

2

مراقبت و کنترل پاندمی 

کوید )ناشی از کرونای جدید

19)

25

اجرای برنامه های مراقبتی و کنترلی و 

پیشگیری از انتقال و انتشار گسترده 

19بیماری کوید 

50
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/20

گزارش اقدامات و فعالیت های به عمل 

-پسخوراند پایش ها و نظارت ها- امده

تکمیل فرمهای عملیاتی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کنترل و - شناسایی

مراقبت بیماریهای نوپدید 

و بازپدید به میزان بیش از 

 درصد95

2

مراقبت و کنترل پاندمی 

کوید )ناشی از کرونای جدید

19)

25جمع آوری و تحلیل داده های مراقبتی25
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/20

ثبت و ورود داده ها در سامانه های 

تهیه گزارشات تحلیلی و -عملیاتی

تبادل اطالعات



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش موارد ابتال و 

عوارض و مرگ ناشی از 

انفلوانزا به میزان حداقل 

 درصد نسبت به 50

تخمین های به عمل امده

100مراقبت بیماری آنفلوانزا1
برگزاری جلسات اداری و کارگاههای 

اموزشی
30

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
صورتجلسات- گزارشات مکتوب1399/03/011399/12/20






405 از 97صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش موارد ابتال و 

عوارض و مرگ ناشی از 

انفلوانزا به میزان حداقل 

 درصد نسبت به 50

تخمین های به عمل امده

100مراقبت بیماری آنفلوانزا1

اجرای برنامه واکسیناسیون انفلوانزای 

فصلی و در هنگام وقوع پاندمی 

واکسیناسیون انفلوانزای پاندمی

20
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/07/011399/12/20

تکمیل فرمهای عملیاتی و ثبت داده 

هادر سامانه های الکترونیک


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش موارد ابتال و 

عوارض و مرگ ناشی از 

انفلوانزا به میزان حداقل 

 درصد نسبت به 50

تخمین های به عمل امده

100مراقبت بیماری آنفلوانزا1
اجرای مراقبت و کنترل بیماری 

مراقبت پاندمی آنفلوانزا-انفلوانزا
50

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/20

ثبت و ورود داده ها در سامانه های 

گزارش پایش های به - الکترونیک

گزارش اقدامات به عمل - عمل امده

امده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 70اجرایی شدن  بیش از 

درصد  برنامه مقررات 

بهداشتی بین المللی در 

 درصد 70بیش از 

پایگاههای مراقبت 

بهداشت مرزی

100مقررات بهداشتی بین المللی1

برگزاری جلسات اداری -  اجرای مانور 

اجرای پایش - و کارگاههای اموزشی

سالیانه بر اساس چک لیست کشوری

25
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/20

تهیه -صورتجلسات- گزارشات مکتوب

ارائه چک - گزارش مانورهای اجرا شده

لیست تکمیل شده پایش سالیانه








405 از 98صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 70اجرایی شدن  بیش از 

درصد  برنامه مقررات 

بهداشتی بین المللی در 

 درصد 70بیش از 

پایگاههای مراقبت 

بهداشت مرزی

100مقررات بهداشتی بین المللی1

مراقبت سندرمیک بیماریهای واگیر در 

مراسم و - ایام حج ) زائرین و مسافران 

- کاروانهای راهیان نور- تجمعات انبوه

(...اربعین حسینی و 

25
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/20

گزارشات و موارد ثبت شده در سامانه 

گزارشات مکتوب-های الکترونیک 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 70اجرایی شدن  بیش از 

درصد  برنامه مقررات 

بهداشتی بین المللی در 

 درصد 70بیش از 

پایگاههای مراقبت 

بهداشت مرزی

100مقررات بهداشتی بین المللی1
بازبینی و به روز رسانی وارتقای برنامه 

های مراقبت بیماریهای واگیر
25

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/03/011399/12/20

تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مراقبت 

تهیه دستورالعمل -بیماریهای واگیر

شیوه نامه سالیانه /آیین نامه/بخشنامه/

اجرای برنامه های مراقبت واگیر



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

اعالم شده در برنامه ششم 

(توسعه کشور

35

ایمنی - تدوین برنامه عملیاتی سالمت

و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و 

اجرای برنامه

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/04/011399/04/31

برنامه عملیاتی برنامه سالمت ایمنی و 

بهداشت عوامل اجرایی پسماندها و 

برنامه عملیاتی گروه اولی حوزه  

دانشکده/ معاونت بهداشتی دانشگاه 








405 از 99صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

اعالم شده در برنامه ششم 

(توسعه کشور

35

تعیین گروه های آسیب پذیر  عوامل 

اجرایی پسماندها و انجام اقدامات 

 3اصالحی برای دسترسی به حداقل 

خدمت مطابق با دستورالعمل آن با 

مشارکت ارگانهای ذیربط

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

جدول اعالم مشخصه های گروه های 

آسیب پذیر عوامل اجرایی پسماندها 

/ در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 

گزارش اقدامات انجام شده - دانشکده 

ایمنی و بهداشت - در تامین  سالمت

عوامل اجرایی پسماندها ی  گروه های 

آسیب پذیر شاغلین پسماندها



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

اعالم شده در برنامه ششم 

(توسعه کشور

35

برگزاری دوره های آموزشی بازرسان 

- بهداشت حرفه ای در زمینه سالمت

ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها

5
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

تصویر مستندات برگزاری دوره از 

-ساعت- جمله اسامی شرکت کنندگان

-  عنوان و تاریخ برگزاری دوره

گزارشات برگزاری و ارزیابی دوره های 

مستندات پیش - آموزشی برگزارشده

آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان 

در این دور



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

اعالم شده در برنامه ششم 

(توسعه کشور

35

- پایش و ارزشیابی برنامه سالمت

ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و انجام اقدامات اصالحی الزم

5
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات تشکیل تیم پایش برنامه در 

واحد بهداشت حرفه ای معاونت 

فرم های و چک لیست - بهداشتی

گزارش جمع بندی - های پایش برنامه

تصویر پازخورد پایش - پایش برنامه

برنامه برای هر یک از مراکز بهداشت 

شهرستان های تابعه








405 از 100صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

ایمنی و - ارتقای سالمت

بهداشت عوامل اجرایی 

بر اساس اهداف )پسماندها 

اعالم شده در برنامه ششم 

(توسعه کشور

35

ثبت اطالعات  مرتبط با برنامه سالمت 

ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی 

پسماندها و گزارش دهی آن در سامانه 

مرکز

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

فایل آمار و شاخص های محاسبه  

ایمنی و بهداشت عوامل - شده سالمت

اجرایی پسماندها ی حوزه معاونت 

دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

برنامه رسیدگی به مصدومین 

حوادث ناشی از کار جهت 

دریافت خدمات درمانی

15

تامین شرایط انتقال سریع مصدومین 

حوادث ناشی از کار به مرکز درمانی در 

کارگاه ها و برقراری سیستم ارجاع 

برای درمانهای پیشرفته

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

فایل اکسل جمع بندی گزارش 

کشوری / حوادث مرتبط با کار استانی

مستندات مرتبط در ایجاد   - 97سال 

/ تسهیالت الزم در تامین امبوالنس 

صورتجلسات مرتبط در جهت - خرید 

توجیه و ایجاد سیستم ارجاع



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

برنامه رسیدگی به مصدومین 

حوادث ناشی از کار جهت 

دریافت خدمات درمانی

15

راه اندازی مراکز مراقبتهای بهداشتی 

درمانی در کارگاه ها برای رسیدگی به 

مصدومین حوادث ناشی از کار

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مرتبط با آموزش و بازآموزی 

بهداشتیاران کار و کاردان ها - بهگران 

و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل 

در کارخانجات در زمینه کمکهای اولیه 

مستندات مرتبط با کارگاه هایی که - 

دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای 

فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی به 

مصدومین حوادث ناشی از کار هستند








405 از 101صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

آموزش و اطالع رسانی 

روز  )تعهدات بین المللی 

(جهانی بهداشت حرفه ای

15

تدوین مجموعه های آموزشی و اطالع 

رسانی در روز جهانی ایمنی و بهداشت 

حرفه ای و کرونا ویروس

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/02/101399/05/31

پمفلت / کلیپ/ استند/ فایل پوستر

جهت روز جهانی ایمنی و بهداشت 

گزارش - حرفه ای و کرونا ویروس

تخصیص اعتبارات جهت برگزاری 

مراسم بزرگداشت روز جهانی ایمنی و 

بهداشت حرفه ای و کرونا ویروس



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

1

آموزش و اطالع رسانی 

روز  )تعهدات بین المللی 

(جهانی بهداشت حرفه ای

15

تشکیل شورای هماهنگی روز جهانی 

ایمنی و سالمت کار و برگزاری همایش 

و سایر مراسم مرتبط با روز جهانی 

ایمنی و سالمت کار

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/02/101399/05/31

صورتجلسات شورای هماهنگی روز 

جهانی و گزارشات مرتبط با  برگزاری 

مراسم روز جهانی ایمنی و بهداشت 

گزارش -  حرفه ای و کرونا ویروس 

اقدامات صورت گرفته جهت 

بزرگداشت روز جهانی ایمنی و 

بهداشت حرفه ای و کرونا ویروس



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

35مشاغل سخت و زیان آور1
تدوین برنامه های عملیاتی تشخیص و 

تعیین مشاغل سخت و زیان آور
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/02/011399/02/31

ابالغ و آموزش برنامه عملیاتی -تدوین 

به مراکز تابعه







405 از 102صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

35مشاغل سخت و زیان آور1

شرکت در کمیته های بدوی و تجدید 

نظر تشخیص و تعیین مشاغل سخت و 

زیان آور استانی و درکار گروه های 

تخصصی مربوطه

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/31

تکمیل آمار عملکرد شامل تعداد 

تعداد -جلسات بدوی و تجدید نظر

تعداد -پرونده های مطرح شده

کارگاههای یا مشاغل تائید شده بدوی 

(شش ماهه اول  )و تجدید نظر 



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

35مشاغل سخت و زیان آور1

شرکت در کمیته های بدوی و تجدید 

نظر تشخیص و تعیین مشاغل سخت و 

زیان آور استانی و درکار گروه های 

تخصصی مربوطه

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

تکمیل آمار عملکرد شامل تعداد 

تعداد -جلسات بدوی و تجدید نظر

تعداد -پرونده های مطرح شده

کارگاههای یا مشاغل تائید شده بدوی 

+ شش ماهه دوم  )و تجدید نظر

(سالیانه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

35مشاغل سخت و زیان آور1

پایش و ارزشیابی برنامه جامع مشاغل 

سخت و زیان آور و پیگیری انجام 

666اقدامات اصالحی مورد نیاز 

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/31

تکمیل فرم اقدامات انجام شده شامل 

تعداد کارگاههای بازرسی شده 

تعداد کارگاههای دارای - مشمول

تعداد اخطار صادر -آالینده سنجی

-شده جهت حذف سخت و زیان آوری

تعداد -تعداد کارگاههای بهسازی شده

تعداد -کارکاههای دارای اقدام قضایی

کارشناسان مراکز و صنایع آموزش 

(شش ماهه اول  )- دیده








405 از 103صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه محیط های سالم و 

تسریع آن با بر قراری 

تسهیالت بیمه ای از 

طریق اجرای کامل برنامه 

مشاغل سخت و زیان آور

35مشاغل سخت و زیان آور1

پایش و ارزشیابی برنامه جامع مشاغل 

سخت و زیان آور وپیگیری انجام 

اقدامات اصالحی مورد نیاز

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

تکمیل فرم اقدامات انجام شده شامل 

تعداد کارگاههای بازرسی شده 

تعداد کارگاههای دارای - مشمول

تعداد اخطار صادر -آالینده سنجی

-شده جهت حذف سخت و زیان آوری

تعداد -تعداد کارگاههای بهسازی شده

تعداد -کارکاههای دارای اقدام قضایی

کارشناسان مراکز و صنایع آموزش 

(سالیانه+شش ماهه دوم  )- دیده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مرحله بروز 

- سرطان های روده بزرگ

پستان و دهانه رحم به 

%10میزان 

2
برنامه تشخیص زودهنگام 

سرطان
100

گزارش عملکرد برنامه تشخیص 

- زودهنگام سرطان های پستان

سرویکس و کولورکتال شش ماهه اول 

99سال 

30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30
گزارش عملکرد برنامه شش ماهه اول 

99و پایش برنامه در سال 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مرحله بروز 

- سرطان های روده بزرگ

پستان و دهانه رحم به 

%10میزان 

2
برنامه تشخیص زودهنگام 

سرطان
100

گزارش عملکرد ساالنه برنامه تشخیص 

- زودهنگام سرطان های پستان

سرویکس و کولورکتال

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
گزارش عملکرد ساالنه برنامه و پایش 

99برنامه در سال 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقای نظام مراقبت 

حشره شناسی در تمامی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

 درصد100به میزان 

1
مراقبت بیماریهای منتقله از 

آئدس
100

گزارش برگزاری جلسات کمیته 

دانشگاهی و شهرستانی و کار گاه های 

آموزشی بیماریهای منتقله از آئدس 

 ماه یکبار3حداقل هر 

25
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/15* صورتجلسه برگزاری-ارائه دعوتنامه






405 از 104صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

موارد گال  %100مراقبت 

و پدیکلوزیس شناسایی 

شده

1
برنامه مراقبت گال و 

پدیکلوزیس
100

برگزاری برنامه های آموزشی و جلسات 

هماهنگی درون بخشی و بین بخشی 

مرتبط

50
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/05/151399/08/10

مستندات مربوط به برگزاری جلسات 

(صورتجلسه-دعوتنامه)آموزشی مرتبط


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

موارد گال  %100مراقبت 

و پدیکلوزیس شناسایی 

شده

1
برنامه مراقبت گال و 

پدیکلوزیس
100

اجرا و پایش نظام مراقبت گال و 

پدیکلوزیس
50

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/06/101399/11/15

گزارش فصلی تعداد موارد پدیکلوزیس 

و گال ثبت شده در پورتال


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

درصدی در 15کاهش 

 و Bمیزان بروز  هپاتیت 

 درصدی در 10کاهش 

 cمیزان بروز هپاتیت 

نسبت به سال پایه

5برگزاری روز جهانی هپاتیت100مراقبت هپاتیت های ویروسی2
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/06/011399/06/30

همایش و / برگزاری کارگاه - عکس 

-لیست شرکت کنندگان- کمپین 

مکاتبات و دعوت نامه ها و سایر 

اقدامات



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

درصدی در 15کاهش 

 و Bمیزان بروز  هپاتیت 

 درصدی در 10کاهش 

 cمیزان بروز هپاتیت 

نسبت به سال پایه

100مراقبت هپاتیت های ویروسی2
پایش اجرای واکسیناسیون هپاتیت بی 

در گروههای هدف
20

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
گزارش آمار واکسیناسیون1399/04/011399/12/28






405 از 105صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

درصدی در 15کاهش 

 و Bمیزان بروز  هپاتیت 

 درصدی در 10کاهش 

 cمیزان بروز هپاتیت 

نسبت به سال پایه

100مراقبت هپاتیت های ویروسی2
کالس  / پایش و برگزاری کارگاه

SHEPآموزشی 
15

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/09/011399/12/28

مکاتبات و دعوت نامه - صورت جلسات

آمار- ها 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش تعداد موارد و 

مرگ و میر ناشی مار 

گزیدگی و عقرب گریدگی 

 درصد نسبت 5به میزان 

به سال پایه

1
پیشگیری  و کنترل گزش 

جانوران زهری
100

راه اندازی  نظام مراقبت در خصوص  

ثبت و گزارش دهی در سامانه های 

تهیه دستور عمل /پورتال و سیب 

کشوری

50
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/06/011399/06/30

گزارش جلسات و مکاتبات  به عمل 

آمده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش تعداد موارد و 

مرگ و میر ناشی مار 

گزیدگی و عقرب گریدگی 

 درصد نسبت 5به میزان 

به سال پایه

1
پیشگیری  و کنترل گزش 

جانوران زهری
100

کمیته مرگ / گزارش برگزاری جلسات

کارگاه های / دانشگاهی و شهرستانی 

آموزشی جهت گرو های هدف

25
مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/07/011399/12/15

دعوت  نامه و صورت جلسات و برنامه 

لیست اعضا کمیته/ 







405 از 106صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش تعداد موارد و 

مرگ و میر ناشی مار 

گزیدگی و عقرب گریدگی 

 درصد نسبت 5به میزان 

به سال پایه

1
پیشگیری  و کنترل گزش 

جانوران زهری
100

گزارش اطالعات و آمار مواردگزش 

جانوران زهرآگین
25

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
گزارش آمارها  ماهانه1399/07/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مواجهه مخاطره 

آمیز با آالینده های محیط 

 تا پایان برنامه%۲۰کار به 

2
کنترل استرس های گرمایی 

و سرمایی در محیط کار
100

تدوین برنامه عملیاتی کشوری کنترل  

استرس های حرارتی در محیط کار
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/01/151399/02/15

برنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به 

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مواجهه مخاطره 

آمیز با آالینده های محیط 

 تا پایان برنامه%۲۰کار به 

2
کنترل استرس های گرمایی 

و سرمایی در محیط کار
100

تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای 

علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص 

گرما و )کنترل استرس های حرارتی

در محیط کار (سرما

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/03/011399/03/31

برنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به 

سطوح تابعه


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مواجهه مخاطره 

آمیز با آالینده های محیط 

 تا پایان برنامه%۲۰کار به 

2
کنترل استرس های گرمایی 

و سرمایی در محیط کار
100

تدوین - برگزاری کارگاههای آموزشی

محتواهای آموزشی برای گروههای 

هدف در زمینه عوارض گرما و سرما در 

محیط کار

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/31

مستندات  مربوط به آموزش گروههای 

کارگران و - هدف اعم از کارشناسان

محتوای - کارفرمایان در قالب تصویر

دوره و دعوتنامه  در قالب گزارش 

ارسالی به مرکز سالمت محیط و کار



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مواجهه مخاطره 

آمیز با آالینده های محیط 

 تا پایان برنامه%۲۰کار به 

2
کنترل استرس های گرمایی 

و سرمایی در محیط کار
100

نظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی 

های انجام شده در محیطهای کاری 

واجد ریسک استرس حرارتی به منظور 

کاهش یک درصدی مواجهه کارگران با 

استرس های حرارتی

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به گزارش ارزیابیها و 

گزارشات -بهسازی های انجام شده

مربوط به کنترل ریسک فاکتورها و 

کاهش شاخص مواجهه شاغلین با 

عامل به نسبت سال قبل
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بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پیشگیری - انجام درمان

هاری برای صد درصد 

موارد حیوان گزیده

1
مراقبت حیوان گزیدگی و 

هاری
100

اجرای نظام مراقبت حیوان گزیدگی و 

هاری
30

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/06/011399/12/29

تکمیل فرم درصد اطالعات حیوان 

ماه3گزیدگی به صور ت 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پیشگیری - انجام درمان

هاری برای صد درصد 

موارد حیوان گزیده

1
مراقبت حیوان گزیدگی و 

هاری
100

آموزش مراقبت حیوان گزیدگی و 

درمان پیشگیری هاری- هاری 
20

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/29

لیست شرکت کننده ها - دعوت نامه

حداقل  یک  دوره آموزشی در سال


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

پیشگیری - انجام درمان

هاری برای صد درصد 

موارد حیوان گزیده

1
مراقبت حیوان گزیدگی و 

هاری
100

/ برگزاری کمیته های دانشگاهی 

شهرستانی حیوان گزیدگی و هاری
15

مرکز مدیریت 

بیماری های واگیر
1399/10/011399/12/29

 بار 1حداقل)دعوتنامه - صورتجلسات 

(درسال 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
ارائه خدمات بهداشت حرفه 

ای به کشاورزان
30بازرسی ار کلیه کارگاههای کشاورزی15

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/11/011399/11/30

- گزارش جمع بندی  بازرسی ها 

پیگیری ها و اخطاری ها مطابق فایل 

اکسل در پرتال



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
ارائه خدمات بهداشت حرفه 

ای به کشاورزان
15

نظارت بر خدمات بهداشت حرفه ای 

ارائه شده به کشاورزان
70

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش تفضیلی جمع بندی اقدامات و 

مداخالت انجام شده کارگاههای 

کشاورزی تحت پوشش  از جمله 

گزارش  برگزاری کارگاه اموزشی )

فرم - تصاویر - برای کشاورزان شامل 

آمار تعداد - محتوا- حضورو غیاب

آمار کنترل عوامل زیان اور - معاینات 

(به همراه عکس قبل و بعد 
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بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

برنامه ارایه خدمات بهداشت 

حرفه ای در کارگاه های 

بر اساس اهداف )ساختمانی 

اعالم شده در برنامه ششم 

(توسعه کشور

10

انجام بازرسی از کارگاه های ساختمانی 

و ثبت و جمع آوری اطالعات مورد نیاز 

جهت تعیین وضعیت موجود

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

فرم گزارش عملکرد بازرسی از کارگاه 

جمعبندی -  های ساختمانی 

صورتجلسات و چک لیست های 

مربوطه مرتبط با بازرسی از کارگاه 

های ساختمانی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

برنامه ارایه خدمات بهداشت 

حرفه ای در کارگاه های 

بر اساس اهداف )ساختمانی 

اعالم شده در برنامه ششم 

(توسعه کشور

10
برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی 

برای گروه های هدف و کلیه ذی نفعان
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

تصویر مستندات برگزاری دوره های 

آموزشی از جمله اسامی شرکت 

عنوان و تاریخ - ساعت- کنندگان

گزارشات برگزاری و - برگزاری دوره

-ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده 

 گزارش صورتجلسات توجیهی برون 

بخش



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

برنامه ارایه خدمات بهداشت 

حرفه ای در کارگاه های 

بر اساس اهداف )ساختمانی 

اعالم شده در برنامه ششم 

(توسعه کشور

10

تدوین برنامه عملیاتی  تفصیلی سالیانه 

با تعیین شاخص های بدست امده برای 

هر سال

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/05/011399/05/31

برنامه عملیاتی برنامه ارایه خدمات 

بهداشت حرفه ای در کارگاه های 

ساختمانی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

30بازرسی ار کلیه بیمارستانها15بهداشت حرفه ای بیمارستانها1
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

- گزارش جمع بندی  بازرسی ها 

پیگیری ها و اخطاری ها مطابق فایل 

اکسل در پرتال



بهداشت
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بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

15بهداشت حرفه ای بیمارستانها1
نظارت بر ارائه خدمات بهداشت حرفه 

ای در بیمارستان
70

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش تفضیلی جمع بندی کلیه 

بیمارستانها ی تحت پوشش  از 

گزارش  )اقدامات انجام شده از جمله 

برگزاری کارگاه اموزشی برگزار شده 

- برای کارشناسان بیمارستان شامل 

- محتوا- فرم حضورو غیاب- تصاویر 

آمار کنترل - آمار تعداد معاینات 

عوامل زیان اور به همراه عکس قبل و 

(بعد   



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

10بهداشت حرفه ای زندانیان1

بازرسی از کارگاههای تحت پوشش 

سازمان زندانها و اعالم نواقص و ارسال 

گزارش به مرکز

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش و پسخوراند بازرسی و ثبت 

اطالعات بازرسی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

10بهداشت حرفه ای زندانیان1

شرکت در کمیته های مشترک ایمنی 

و بهداشت حرفه ای با همکاری سازمان 

زندانها

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش صورتجلسات کمیته های 

برگزارشده در سال


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

15بهداشت  حرفه ای قالیبافان1
آموزش اصول بهداشت حرفه ای  به  

شاغلین قالیباف
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/151399/07/30

بروشور و - ارسال مستندات آموزشی

محتوای آموزشی و فرم تکمیل شده 

نتایج پایش شهرستان ها  بارگذاری 

شده در پرتال و استان مقایسه آمار 

 و سال 97شاغلین آموزش دیده سال 

98



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

15بهداشت  حرفه ای قالیبافان1
گزارش آمار و اقدامات انجام شده در 

خصوص برنامه قالیبافان
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

ارسال مستندات و آمار افراد معاینه 

سنجش و - آموزش دیده- شده 

کنترل عوامل زیان آور



بهداشت






405 از 110صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
نظارت بر تشکیالت بهداشت 

حرفه ای کارگاهی
15

برگزاری دوره های تربیت و بازآموزی 

بهگر و بهداشتیار کار و بازآموزی 

مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در 

صنایع

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/10/011399/10/30

ارائه مستندات برگزاری دوره های 

آموزشی


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
نظارت بر تشکیالت بهداشت 

حرفه ای کارگاهی
15

پایش و ارزیابی مسئولین بهداشت 

حرفه ای شاغل در صنایع
70

مرکز سالمت 

محیط و کار
فرمهای پایش و ارزیابی تکمیل شده1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

ارائه خدمات بهداشت حرفه 

- ای به کارگاه های کوچک

خویش فرما و مشاغل غیر 

رسمی

10

تدوین برنامه عملیاتی کارگاه های 

خویش فرما و مشاغل غیر - کوچک

رسمی توسط معاونت های بهداشتی و 

ابالغ به سطوح تابعه

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/05/151399/05/31

برنامه عملیاتی تدوین شده توسط 

معاونتهای بهداشتی و نامه ابالغ به 

سطوح تابعه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

ارائه خدمات بهداشت حرفه 

- ای به کارگاه های کوچک

خویش فرما و مشاغل غیر 

رسمی

10

برگزاری نشست توجیهی با دانشکده 

های بهداشت برای به بهره گیری از 

پتانسیل دانشجویان در واحد کارآموزی

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

صورتجلسات نشست های برگزار شده 

کنترل های اجرا شده در - با دانشکده 

کارگاه های مشمول



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1

ارائه خدمات بهداشت حرفه 

- ای به کارگاه های کوچک

خویش فرما و مشاغل غیر 

رسمی

10

تنظیم تفاهم نامه ارتقاء خدمات 

بهداشت حرفه ای در کارگاه های 

خویش فرما و مشاغل غیر - کوچک

رسمی با اتحادیه اصناف

40
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

تفاهم نامه تنظیم شده در سطح 

استان با اتحادیه اصناف برای تاسیس 

واحد سالمت کار



بهداشت






405 از 111صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
استقرار بسته خدمات پایه 

کارکنان دولت
10

تشکیل کمیته راهبری با نمایندگان 

دفاتر مربوطه در معاونت بهداشت
25

مرکز سالمت 

محیط و کار
صورتجلسات تشکیل کمیته راهبری1399/07/011399/07/30

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش ارائه خدمات 

بهداشت حرفه ای به 

تا % ۸۵مشاغل خاص به  

پایان برنامه

1
استقرار بسته خدمات پایه 

کارکنان دولت
10

نظارت و ارزشیابی نحوه اجرای بسته 

در ادارات و سازمانها
75

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

ارسال گزارش در قالب فرم ارزیابی 

شیوه نامه اجرایی بسته خدمات پایه 

سالمت کارکنان دولت



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان بازرسی 

بهداشت حرفه ای از 

 و ۲ و 1کارگاههای درجه 

تا پایان % 10 به میزان ۳

برنامه

2

 )بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت 

(حرفه ای 

100
تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی بازرسی 

(بازرسی هدفمند  )بهداشت حرفه ای 
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/02/151399/03/15

نامه ابالغ شده به سطوح تابعه منضم 

به برنامه بازرسی بهداشت حرفه ای 

تدوین شده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان بازرسی 

بهداشت حرفه ای از 

 و ۲ و 1کارگاههای درجه 

تا پایان % 10 به میزان ۳

برنامه

2

 )بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت 

(حرفه ای 

100
انجام بازرسی بهداشت حرفه ای از 

 درصد کارگاههای شناسایی شده100
30

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

جمع بندی آمار فرم "ارائه فایل آماری 

های بازرسی بهداشت حرفه ای از 

مطابق فرمت ابالغ شده به  "کارگاهها

صورت شش ماهه و سالیانه



بهداشت






405 از 112صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان بازرسی 

بهداشت حرفه ای از 

 و ۲ و 1کارگاههای درجه 

تا پایان % 10 به میزان ۳

برنامه

2

 )بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت 

(حرفه ای 

100

انجام بازرسی های پیگیری از 

کارگاههای دارای نواقص بهداشتی بر 

اساس اولویت بندی بازرسی هدفمند

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش اقدامات قانونی انجام شده در 

بازرسی های بهداشت حرفه ای انجام 

- نواقص بهداشتی موجود)شده 

معرفی به مراجع قضایی - اخطاریه ها 

گزارش ( قانون کار105 و 104و ماده 

دوره توجیهی برگزار شده برای 

گزارش جلسات توجیهی - کارفرمایان

برگزار شده برای قضات



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان بازرسی 

بهداشت حرفه ای از 

 و ۲ و 1کارگاههای درجه 

تا پایان % 10 به میزان ۳

برنامه

2

 )بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت 

(حرفه ای 

100

پیگیری تشکیل شعب ویزه رسیدگی 

به تخلفات بهداشتی کارفرمایان در هر 

شهرستان

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مکاتبات و صورتجلسات مربوط به 

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به 

مستندات دوره - تخلفات بهداشتی

های برگزار شده برای قضات رسیدگی 

کننده به تخلفات بهداشتی به صورت 

فصلی و سالیانه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش میزان بازرسی 

بهداشت حرفه ای از 

 و ۲ و 1کارگاههای درجه 

تا پایان % 10 به میزان ۳

برنامه

2

 )بازرسی بهداشت حرفه ای 

بازرسی هدفمند بهداشت 

(حرفه ای 

100
نظارت برکمیت و کیفیت اقدامات 

قانونی به عمل آمده
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارشات و مستندات مربوطه اقدامات 

انجام شده جهت تهیه نتیجه پرونده 

های انجام شده به مراجع قضایی و 

تهیه آمار پرونده های ارجاعی و 

همچنین پروندهای رسیدگی شده به 

صورت شش ماهه و سالیانه



بهداشت






405 از 113صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش دسترسی 

کارفرمایان به خدمات 

بهداشت حرفه ای از 

طریق شرکت های 

خصوصی بهداشت حرفه 

ای

1

برنامه نظام جامع شرکت 

های خصوصی ارائه دهنده 

خدمات بهداشت حرفه ای

100

پایش و نظارت بر عملکرد شرکت های 

خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت 

حرفه ای

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/11/151399/12/15

گزارش پایش های انجام شده از 

شرکت های خصوصی ارائه دهنده 

خدمات بهداشت حرفه ای و دانشکده 

جمع بندی فرم آماری -های بهداشت

- اخطاریه ها- گزارشات اعالم نواقص

ارجاعات به - موارد لغو مجوز فعالیت

فصلی و  )مراجع قضایی و نتایح آنها 

(سالیانه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش دسترسی 

کارفرمایان به خدمات 

بهداشت حرفه ای از 

طریق شرکت های 

خصوصی بهداشت حرفه 

ای

1

برنامه نظام جامع شرکت 

های خصوصی ارائه دهنده 

خدمات بهداشت حرفه ای

100

تشکیل کمیته شرکت های خصوصی 

بهداشت حرفه ای و صدور و لغو و 

کنترل کیفیت خدمات ارائه شده از 

طریق شرکتهای خصوصی بهداشت 

3- 2- 1حرفه ای سطح 

25
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/11/151399/12/15

کلیه - ابالغیه اعضای کمیته

صورتجلسات کمیته های تشکیل شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مواجهه شاغلین با 

ریسک فاکتورهای 

ارگونومیکی به میزان 

 سال پایه تا پایان 20%

برنامه

1
توسعه ارگونومی درمحیط 

های کاری
20تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی ارگونومی100

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/02/011399/02/31

برنامه عملیاتی ابالغ شده به سطوح 

تابعه


بهداشت






405 از 114صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش مواجهه شاغلین با 

ریسک فاکتورهای 

ارگونومیکی به میزان 

 سال پایه تا پایان 20%

برنامه

1
توسعه ارگونومی درمحیط 

های کاری
100

شناسایی ریسک فاکتورهای 

ارگونومیک و نظارت بر روی ارزیابی ها 

و بهسازی های انجام شده در 

محیطهای کاری واجد ریسک 

فاکتورهای ارگونومیک

80
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/04/011399/04/31

گزارش کامل اقدامات انجام شده در 

برنامه ارگونومی در سال گذشته 

مستندات مربوط به آموزشهای ): شامل

ارائه شده به گروههای هدف در زمینه 

مستندات مربوط به -  ارگونومی

ارزیابیها و بهسازیهای انجام شده در 

محیطهای کاری واجد ریسک 

نامه مربوط به - فاکتورهای ارگونومیک

بررسی صحت و سقم گزارش ارزیابیها 

و بهسازی های انجام شده و بازخورد 

فایل اکسل آماری برنامه - داده شده 

نامه اتوماسیون ارسال - ارگونومی 

(گزارش به مرکز سالمت محیط و کار



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف و یا کاهش 

های شیمیایی ¬آالینده

از  % 7محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا 

پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی زیان 

آور محیط کار
100

به روز رسانی برنامه عملیاتی عوامل 

شیمیایی محیط کار
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

برنامه عملیاتی به روز شده منضم به 

نامه ابالغ شده به سطوح تابعه


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف و یا کاهش 

های شیمیایی ¬آالینده

از  % 7محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا 

پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی زیان 

آور محیط کار
100

برگزاری کارگاههای آموزشی عوامل 

تئوری  )شیمیایی برای گروههای هدف 

(و عملی

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/02/101399/03/15

مستندات و گزارشات مربوط به 

-آموزش گروههای هدف اعم از 

کارشناسان بهداشت حرفه ای سطوح 

کارشناسان بهداشت حرفه ای - تابعه

کارشناسان بهداشت حرفه ای -صنایع 

شرکت های خصوصی ارائه دهنده 

کارگران -  خدمات بهداشت حرفه ای

و کارفرمایان



بهداشت






405 از 115صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف و یا کاهش 

های شیمیایی ¬آالینده

از  % 7محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا 

پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی زیان 

آور محیط کار
100

نظارت و پیگیری جهت کاهش و حذف 

مصرف جیوه از محیط کار در راستای 

کنوانسیون میناماتا برای محصوالتی که 

 تعیین 2020 تا سال Aطبق ضمیمه 

.شده  است

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده و 

فرم های اخطاریه و معرفی به دادگاه و 

اقدامات کنترلی به عمل آمده در 

جایگزینی و کاهش - راستای حذف

مواجهات مخاطره آمیز شاغلین



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف و یا کاهش 

های شیمیایی ¬آالینده

از  % 7محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا 

پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی زیان 

آور محیط کار
100

نظارت و پیگیری جهت  حذف کامل 

ازبست از محیط کار
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش نواقص بهداشتی اعالم شده و 

فرم های اخطاریه و معرفی به دادگاه و 

 اقدامات کنترلی به عمل آمده در 

راستای حذف و جایگزینی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف و یا کاهش 

های شیمیایی ¬آالینده

از  % 7محیط کار در 

کارگاههای مشمول تا 

پایان برنامه

1
کنترل عوامل شیمیایی زیان 

آور محیط کار
100

نظارت و پیگیریهای الزم جهت کاهش 

مواجهه شاغلین با عوامل شیمیایی 

زیان آور نظیر کارگاههای ریخته گری 

سرب وسایر مواد - سیلیس- و آبکاری 

شیمیایی مخاطره آمیز

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش تدوین شده آمار کارگاه های 

کنترل کننده عوامل زیان آور 

شیمیایی به همراه تصاویر قبل و بعد 

از کنترل



بهداشت






405 از 116صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبت شاغلین در 

مواجهه با صدای 

مخاطره آمیز محیط کار به 

تا پایان برنامه%  5میزان 

1
مقابله با صدا و ارتعاش در 

محیط کار
100

تدوین برنامه عملیاتی دانشگاههای 

علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص 

کنترل صدا و ارتعاش در محیط کار

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/03/011399/03/15

برنامه عملیاتی مدون و ابالغ شده به 

سطوح تابعه توسط دانشگاهه


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبت شاغلین در 

مواجهه با صدای 

مخاطره آمیز محیط کار به 

تا پایان برنامه%  5میزان 

1
مقابله با صدا و ارتعاش در 

محیط کار
100

تدوین - برگزاری کارگاههای آموزشی

محتواهای آموزشی برای گروههای 

- کارشناسان بهداشت حرفه ای )هدف 

در زمینه  صدا و  (کارگران و کارفرمایان

ارتعاش در محیط کار

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/31

مستندات  مربوط به آموزش گروههای 

کارگران و - هدف اعم از کارشناسان

محتوای - کارفرمایان در قالب تصویر

دوره و دعوتنامه  در قالب گزارش 

ارسالی به مرکز سالمت محیط و کار



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش نسبت شاغلین در 

مواجهه با صدای 

مخاطره آمیز محیط کار به 

تا پایان برنامه%  5میزان 

1
مقابله با صدا و ارتعاش در 

محیط کار
100

ظارت بر روی ارزیابی ها و بهسازی 

های انجام شده در محیطهای کاری 

واجد ریسک صدا و ارتعاش به منظور 

کاهش یک درصدی مواجهه کارگران با 

صدا

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به گزارش ارزیابیها و 

گزارش - بهسازی های انجام شده

کاهش شاخص مواجهه شاغلین با صدا 

و ارتعاش به نسبت سال قبل بر اساس 

اطالعات سامانه بازرسی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شاغلین 

دارای پرونده پزشکی به 

 تا پایان برنامه55%

1
مدیریت میزان شاغلین دارای 

پرونده پزشکی سالمت شغلی
100

گزارش اقدامات انجام شده در راستای 

اجرای بسته خدمات پایه سالمت 

شش )کارکنان دولت در سازمان ها 

(ماهه اول

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
ارسال گزارش در قالب فرم تدوین شده1399/07/011399/07/15

بهداشت






405 از 117صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شاغلین 

دارای پرونده پزشکی به 

 تا پایان برنامه55%

1
مدیریت میزان شاغلین دارای 

پرونده پزشکی سالمت شغلی
100

گزارش اقدامات انجام شده در راستای 

اجرای بسته خدمات پایه سالمت 

(شش ماهه دوم سال)کارکنان دولت 

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
ارسال گزارش در قالب فرم تدوین شده1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شاغلین 

دارای پرونده پزشکی به 

 تا پایان برنامه55%

1
مدیریت میزان شاغلین دارای 

پرونده پزشکی سالمت شغلی
100

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص 

مراکز انجام دهنده /نظارت بر افراد

شش ماهه اول )معاینات سالمت شغلی 

(سال

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
ارسال گزارش در قالب فرم تدوین شده1399/07/011399/07/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شاغلین 

دارای پرونده پزشکی به 

 تا پایان برنامه55%

1
مدیریت میزان شاغلین دارای 

پرونده پزشکی سالمت شغلی
100

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص 

مراکز انجام دهنده /نظارت بر افراد

شش ماهه دوم )معاینات سالمت شغلی 

(سال

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
ارسال گزارش در قالب فرم تدوین شده1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف کامل آزبست از 

محیط کار در راستای 

کنواسیون روتردام

2

حذف کامل ازبست از محیط 

کار در راستای کنوانسیون 

روتردام

50پیگیری های قانونی جهت حذف ازبست100
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

معرفی به - گزارش اعالم نواقص 

دادگاه و مستندات پیگیری شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف کامل آزبست از 

محیط کار در راستای 

کنواسیون روتردام

2

حذف کامل ازبست از محیط 

کار در راستای کنوانسیون 

روتردام

50شناسایی کارگاه های دارای آزبست100
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

در - گزارش کارگاهای شناسایی شده 

صورت عدم وجود کارگاه مصرف 

کننده آزبست گزارش با امضائ مقام 

مربوطه  (شبکه / رییس مرکز )مافوق 

.بارگذاری گردد



بهداشت






405 از 118صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف کامل جیوه از 

 2020محیط کار تا سال 

در راستای کنواسیون 

میناماتا

2
حذف تدریجی جیوه تا سال 

 از کارگاه ها2020
100

اطالع رسانی و توجیه کلیه شرکت ها 

و کارگاه های مشمول کنوانسیون
25

مرکز سالمت 

محیط و کار
گزارش مکاتبات و صورتجلسات1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف کامل جیوه از 

 2020محیط کار تا سال 

در راستای کنواسیون 

میناماتا

2
حذف تدریجی جیوه تا سال 

 از کارگاه ها2020
25پیگیری های قانونی جهت حذف جیوه100

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

معرفی به - گزارش اعالم نواقص 

دادگاه و مستندات پیگیری شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف کامل جیوه از 

 2020محیط کار تا سال 

در راستای کنواسیون 

میناماتا

2
حذف تدریجی جیوه تا سال 

 از کارگاه ها2020
100

جمع آوری اطالعات کارگاه های 

مصرف کننده جیوه
25

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

جمع آوری اطالعات کارگاه های 

مصرف کننده جیوه


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حذف کامل جیوه از 

 2020محیط کار تا سال 

در راستای کنواسیون 

میناماتا

2
حذف تدریجی جیوه تا سال 

 از کارگاه ها2020
25شناسایی کارگاه های دارای جیوه100

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

در - گزارش کارگاهای شناسایی شده 

صورت عدم وجود کارگاه مصرف 

کننده جیوه گزارش با امضائ مقام 

مربوطه  (شبکه / رییس مرکز )مافوق 

.بارگزاری گردد



بهداشت






405 از 119صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب 

به عوامل محیطی موثر بر 

سالمت در محیط های 

آموزشی - خانواده- جامعه

 %  10و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

2
بهداشت محیط روستا و 

(CBI )ابتکارات جامعه محور 
50بهسازی محیط روستا10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش عملکرد در خصوص برگزاری 

- دوره های آموزشی مورد نیاز 

برگزاری جلسات هماهنگی و گزارشات 

مربوط به اقدامات بهداشت محیط 

روستا



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب 

به عوامل محیطی موثر بر 

سالمت در محیط های 

آموزشی - خانواده- جامعه

 %  10و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

2
بهداشت محیط روستا و 

(CBI )ابتکارات جامعه محور 
10

توانمند سازی جوامع با رویکرد 

(CBI)ابتکارات جامعه محور 
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش عملکرد در خصوص برگزاری 

- دوره های آموزشی مورد نیاز 

برگزاری جلسات هماهنگی و اقدامات 

مربوط به تداوم و گسترش رویکرد 

ابتکارات جامعه محور



بهداشت






405 از 120صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب 

به عوامل محیطی موثر بر 

سالمت در محیط های 

آموزشی - خانواده- جامعه

 %  10و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

2
فوریت های سالمت محیط و 

کار
30

کنترل عوامل محیطی و شغلی مرتبط 

با بیماری های منتقله از آب و غذا از 

طریق شکایات مردمی

15
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به اقدامات انجام 

شده برای اخبار ثبت شده در سامانه 

 و نامه های شکوائیه اتوماسیونی190



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب 

به عوامل محیطی موثر بر 

سالمت در محیط های 

آموزشی - خانواده- جامعه

 %  10و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

2
فوریت های سالمت محیط و 

کار
30

رسیدگی مناسب و به موقع به اخبار و 

شکایات مردمی
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به اقدامات انجام 

شده برای اخبار ثبت شده در سامانه 

 و نامه های شکوائیه اتوماسیونی190



بهداشت






405 از 121صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب 

به عوامل محیطی موثر بر 

سالمت در محیط های 

آموزشی - خانواده- جامعه

 %  10و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

2
نظارت و کنترل کمی و کیفی 

موادغذایی و اماکن عمومی
40

نمونه برداری و سنجش مواد غذایی 

(شش ماهه اول)
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

جمع بندی فرم آماری نمونه برداری 

گزارش مربوط - سامانه جامع بازرسی  

- به کنترل و نظارت بر کیفیت نان 

نمونه - روغن  و مواد لبنی -نمک 

برداری مواد غذایی گروه های هدف بر 

اساس دستورالعمل ابالغی و پیگیری  

واجرای تفاهم نامه های مرتبط



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء شاخصهای منتسب 

به عوامل محیطی موثر بر 

سالمت در محیط های 

آموزشی - خانواده- جامعه

 %  10و جمعی به میزان 

تا پایان برنامه

2
نظارت و کنترل کمی و کیفی 

موادغذایی و اماکن عمومی
40

نمونه برداری و سنجش مواد غذایی 

(شش ماهه دوم)
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

جمع بندی فرم آماری نمونه برداری 

گزارش مربوط - سامانه جامع بازرسی  

- به کنترل و نظارت بر کیفیت نان 

نمونه - روغن  و مواد لبنی -نمک 

برداری مواد غذایی گروه های هدف بر 

اساس دستورالعمل ابالغی و پیگیری  

واجرای تفاهم نامه های مرتبط



بهداشت






405 از 122صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2

برون سپاری خدمات غیر 

حاکمیتی بهداشت محیط به 

دفاتر خدمات سالمت و 

پیشخوان دولت

40
راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات 

سالمت و ممیزی بهداشتی
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

دستورالعمل های مربوطه توسط ستاد 

گزارش روند اجرای برنامه و نحوه - 

نظارت



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2

برون سپاری خدمات غیر 

حاکمیتی بهداشت محیط به 

دفاتر خدمات سالمت و 

پیشخوان دولت

40

واگذاری فرایند غیر حاکمیتی صدور 

کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان و 

دفاتر خدمات سالمت

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

قرارداد انجام کار با نماینده پیشخوان 

دولت و گزارشات مربوطه


بهداشت






405 از 123صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2
کنترل بهداشتی مراکزعرضه 

مواد غذایی  و اماکن عمومی
50

تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز 

عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و 

بازرسی بهداشت محیطی درساعات غیر 

(شش ماهه اول)اداری و ایام خاص 

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

گزارش نهایی تشدید نظارتهای 

- ابالغ دستورالعمل مربوطه- بهداشتی

-  پایش و نظارت سطوح اجرایی 

گزارش عملکرد کنترل و نظارت 

عرضه - توزیع- بهداشتی برمراکز تهیه

و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی 

در ایام خاص و پیگیری  واجرای 

تفاهم نامه های مرتبط



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2
کنترل بهداشتی مراکزعرضه 

مواد غذایی  و اماکن عمومی
50

تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز 

عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و 

بازرسی بهداشت محیطی درساعات غیر 

(شش ماهه دوم)اداری و ایام خاص 

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش نهایی اطالعات طرح تشدید و 

ابالغ دستورالعمل - نظارتهای بهداشتی

پایش و نظارت سطوح - مربوطه

گزارش عملکرد مربوط به  -  اجرایی 

کنترل و نظارت بهداشتی برمراکز 

عرضه و فروش مواد - توزیع- تهیه

غذایی و اماکن عمومی در ایام خاص



بهداشت






405 از 124صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2
کنترل بهداشتی مراکزعرضه 

مواد غذایی  و اماکن عمومی
50

توانمند سازی بازرسین بهداشت محیط 

- شامل تجهیزات پرتابل بازرسان  )

و  (خودرو و اموزش های تخصصی 

آموزش گروه های هدف

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مربوط به تجهیز بازرسین به 

 )تجهیزات پرتابل بازرسی و خودرو 

تعداد سنجش - تعداد تجهیزات با نوع 

برگزاری  - (به تفکیک نوع سنجش

دوره های آموزشی  و تدوین مواد 

آموزشی در زمینه بهداشت و ایمنی 

مواد غذایی برای گروه های هدف 

دانش آموزان- مادران - بازرسین 



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2
کنترل بهداشتی مراکزعرضه 

مواد غذایی  و اماکن عمومی
50

کنترل بهداشتی در طرح سالمت 

نوروزی
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/01/011399/01/20

گزارش اطالعات سالمت نوروزی و 

پیگیری  واجرای تفاهم نامه های 

مرتبط



بهداشت






405 از 125صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2
کنترل بهداشتی مراکزعرضه 

مواد غذایی  و اماکن عمومی
20بسیج مقابله محیطی با کرونا50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/31

گزارش برنامه و پیگیری  واجرای 

مصوبات مرتبط از ستاد ملی مدیریت 

بیماری کرونا



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2
مدیریت سامانه ثبت و 

بازرسی اصناف و صنایع
10

اجرای اقدامات مربوط به ثبت نام 

شوندگان در سامانه
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
گزارشات سامانه1399/12/011399/12/15

بهداشت






405 از 126صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء سیستم نظارت و 

بازرسی بهداشتی بر 

محیط های جامعه و 

مکان های عمومی و مراکز 

نگهداری و فروش - توزیع

 30مواد غذایی به میزان 

تا پایان برنامه%  

2
مدیریت سامانه ثبت و 

بازرسی اصناف و صنایع
10

نظارت بر بازرسی از اصناف و صنایع 

ثبت شده
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
گزارشات سامانه1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء وضعیت دفع 

فاضالب بیمارستانها تا 

 تا پایان برنامه10%

2
ساماندهی  بهداشت  فاضالب 

بیمارستانی
100مدیریت بهداشتی  فاضالب بیمارستانی100

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا 

فایل برنامه - تهیه مدیاهای آموزشی

های آموزش داده شده مکاتبات مربوط 

به پیگیری تخصیص و توزیع اعتبار 

گزارش - مدیریت فاضالب بیمارستانی 

وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها 

جهت رفع نواقص  پایش و نظارت ها و 

پسخوراندهای ارایه شده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

30ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی2
تدوین و ابالغ برنامه عملیاتی بهداشت 

آب و فاضالب
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/03/011399/03/30

مکاتبه ارسالی برنامه عملیاتی به 

شهرستان های تابعه


بهداشت






405 از 127صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

30ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی2
پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی 

در شش ماهه اول
22

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره 

مورد پایش  برنامه عملیاتی به همراه 

ارسال گزارش مطابق با شیوه نامه 

برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضالب



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

30ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی2
پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی 

در شش ماهه دوم
22

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره 

مورد پایش  برنامه عملیاتی به همراه 

ارسال گزارش مطابق با شیوه نامه 

برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضالب



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

30ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی2
پایش کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی 

در شش ماهه اول
23

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره 

مورد پایش  برنامه عملیاتی به همراه 

ارسال گزارش مطابق با شیوه نامه 

برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضالب



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

30ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی2
پایش کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی 

در شش ماهه دوم
23

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره 

مورد پایش  برنامه عملیاتی به همراه 

ارسال گزارش مطابق با شیوه نامه 

برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضالب



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

2

استقرار و اجرای برنامه ایمنی 

آب آشامیدنی در مناطق 

شهری و روستایی

40
استقرار و  توسعه برنامه ایمنی آب در 

مناطق شهری
60

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/10/011399/10/30

فرم تاییدیه مرکز سالمت محیط و کار 

ابالغ / یا گواهینامه برنامه ایمنی آب

اجرای برنامه توسط کمیته فنی استان 

مستندات / به شهرستان های انتخابی

گزارش / برنامه های آموزشی 

مستندات اجرای گام های برنامه



بهداشت






405 از 128صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

2

استقرار و اجرای برنامه ایمنی 

آب آشامیدنی در مناطق 

شهری و روستایی

40
توسعه و استقرار برنامه ایمنی آب در 

مناطق روستایی
35

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

توسعه برنامه ایمنی آب در مناطق 

- مکاتبه )روستایی  مطابق بخشنامه 

گزارش / (تشکیل جلسه کمیته فنی 

نتایج اعتبار سنجی و ارزیابی کمیته 

صدور گواهینامه/ فنی استان 



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

2
ارزیابی وضعیت طغیان 

بیماری های منتقله از آب
30

پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های 

منتقله از آب شش ماهه اول
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/15

-  مستندات اجرای برنامه آموزشی 

-گزارش ارزیابی سامانه های تامین آب

 تعداد طغیان های ثبت شده به 

تفکیک شهرستان و تشدید کلر 

سنجی و نمونه بردرای آب و مقایسه با 

مدت مشابه در سال گذشته



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

آب آشامیدنی به میزان 

 نسبت به سال پایه25%

2
ارزیابی وضعیت طغیان 

بیماری های منتقله از آب
30

پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های 

منتقله از آب شش ماهه دوم
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

-  مستندات اجرای برنامه آموزشی 

گزارش سالیانه ارزیابی سامانه های 

تامین آب  تعداد طغیان های ثبت 

شده به تفکیک شهرستان و تشدید 

کلر سنجی و نمونه بردرای آب و 

مقایسه با آن با سال گذشته



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه و تقویت پیوست 

 60سالمت به میزان 

درصد برای طرح های 

کالن توسعه ای مشمول

2

تقویت و توسعه پیوست 

سالمت برای طرح های 

مشمول

100

رصد و دیدبانی طرح های بزرگ توسعه 

ای مشمول پیوست سالمت شش ماهه 

اول

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/15

گزارش عملکرد شش ماهه اول دیده 

حمایت طلبی و جلب مشارکت - بانی

تعداد / تعداد مکاتبات صورت گرفته)

جلسات برگزار شده دانشگاه با دستگاه 

فرم تکمیل - های استانی مشمول

شده اسامی و تعداد طرح های مشمول 

پیوست سالمت شناسایی شده به 

(-تفکیک دستگاه های استانی



بهداشت






405 از 129صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

توسعه و تقویت پیوست 

 60سالمت به میزان 

درصد برای طرح های 

کالن توسعه ای مشمول

2

تقویت و توسعه پیوست 

سالمت برای طرح های 

مشمول

100

رصد و دیدبانی طرح های بزرگ توسعه 

ای مشمول پیوست سالمت شش ماهه 

دوم

20
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش عملکرد شش ماهه دوم دیده 

حمایت طلبی و جلب مشارکت - بانی

تعداد / تعداد مکاتبات صورت گرفته)

جلسات برگزار شده دانشگاه با دستگاه 

فرم تکمیل - های استانی مشمول

شده اسامی و تعداد طرح های مشمول 

پیوست سالمت شناسایی شده به 

(-تفکیک دستگاه های استانی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

تامین شواهد علمی  به 

منظور بهبود نظام مراقبت 

های بهداشتی سطح اول 

 طرح پیمایش 8اجرای )

(1399ملی در سال 

1

پیمایش عوامل خطر بیماری 

های غیرواگیر در دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور

50

نظارت بر نحوه اجرای پیمایش عوامل 

خطر بیماری های غیرواگیر در دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور

70

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

گزارش پایش ناظرین1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

تامین شواهد علمی  به 

منظور بهبود نظام مراقبت 

های بهداشتی سطح اول 

 طرح پیمایش 8اجرای )

(1399ملی در سال 

1

بررسی وضعیت استعمال 

 13دخانیات در افراد باالی 

سال

50

کمک به اجرای طرح ملی بررسی 

وضعیت استعمال دخانیات در افراد 

 سال15باالی 

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

بارگذاری مستندات و گزارش 

هماهنگی ها و جلسات برگزار شده


بهداشت






405 از 130صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

تامین شواهد علمی  به 

منظور بهبود نظام مراقبت 

های بهداشتی سطح اول 

 طرح پیمایش 8اجرای )

(1399ملی در سال 

1

بررسی وضعیت استعمال 

 13دخانیات در افراد باالی 

سال

50

کمک به اجرای طرح ملی بررسی 

وضعیت استعمال دخانیات در بین 

سال15 تا 13نوجوانان 

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

بارگذاری مستندات و گزارش 

هماهنگی ها و جلسات برگزار شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش آگاهی عمومی در 

خصوص عوامل خطر 

%10سرطان به میزان 

100برنامه پیشگیری از سرطان1

اجرا و پایش بسته های - طراحی

فردی و شغلی - آموزشی عمومی

متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس 

عوامل خطر و سرطان های شایع هر 

منطقه

30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

(مداخالت)گزارش اجرا و پایش 1399/11/011399/11/30

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش آگاهی عمومی در 

خصوص عوامل خطر 

%10سرطان به میزان 

100برنامه پیشگیری از سرطان1

 (مداخالت)اجرا و پایش - طراحی

برنامه توسعه همکاری های بین بخشی 

متناسب با نیازهای منطقه ای بر اساس 

عوامل خطر و سرطان های شایع هر 

منطقه

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

(مداخالت)گزارش اجرا و پایش 1399/11/011399/11/30

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش آگاهی عمومی در 

خصوص عوامل خطر 

%10سرطان به میزان 

100برنامه پیشگیری از سرطان1
برگزاری پویش ملی پیشگیری از 

سرطان
20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
گزارش برگزاری پویش پیشگیری از 

سرطان


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

به میزان % MVافزایش 

 به DCO و کاهش 3%

%1میزان 

1
برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
100

گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان 

99شش ماهه اول سال 
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

گزارش اجرای برنامه و صورتجلسات 

حداقل یک کمیته ثبت سرطان و 

حداقل یک پایش برنامه در سال



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

به میزان % MVافزایش 

 به DCO و کاهش 3%

%1میزان 

1
برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
100

گزارش عملکرد برنامه ثبت سرطان 

99شش ماهه دوم سال 
20

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

گزارش اجرای برنامه و صورتجلسات 

حداقل یک کمیته ثبت سرطان و 

حداقل یک پایش برنامه در سال



بهداشت






405 از 131صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

به میزان % MVافزایش 

 به DCO و کاهش 3%

%1میزان 

1
برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
5برگزاری کارگاه آموزشی ثبت سرطان100

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
دعوتنامه ها و برنامه برگزاری همایش 

(حداقل سالی یک بار)و کارگاه ها 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

به میزان % MVافزایش 

 به DCO و کاهش 3%

%1میزان 

1
برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
100

تدوین و انتشار گزارش ثبت - تحلیل

1396سرطان 
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/03/011399/03/31
گزارش ثبت سرطان مبتنی بر 

1396جمعیت سال 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

به میزان % MVافزایش 

 به DCO و کاهش 3%

%1میزان 

1
برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
100

تدوین و انتشار گزارش ثبت - تحلیل

1397سرطان 
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/10/011399/10/30
گزارش ثبت سرطان مبتنی بر 

1397جمعیت سال 


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

به میزان % MVافزایش 

 به DCO و کاهش 3%

%1میزان 

1
برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
100

جمع آوری گزارشات ثبت سرطان 

1398
10

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
جمع آوری گزارشات ثبت سرطان 

1398


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

به میزان % MVافزایش 

 به DCO و کاهش 3%

%1میزان 

1
برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
5ثبت مرحله سرطان100

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

بارگذاری گزارش مرحله سرطان1399/12/011399/12/15

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

به میزان % MVافزایش 

 به DCO و کاهش 3%

%1میزان 

1
برنامه ثبت سرطان مبتنی بر 

جمعیت
5ثبت مراقبتهای سرطان100

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15
- بارگذاری گزارش اطالعات درمان

پیگیری و بقای سرطان


بهداشت






405 از 132صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش سطح زیر کشت 

مزارع کشاورزی که با 

فاضالب خام آبیاری می 

 درصد 50شود به میزان 

 10 )نسبت به سال پایه 

(99درصد در سال 

2
ارزیابی وضعیت آبیاری مزارع 

آب آلوده/کشاورزی با فاضالب
50

پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع 

کشاورزی با فاضالب شش ماهه اول
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/15

ثبت اقدامات در پرتال معاونت و  به 

همراه ارسال گزارش مطابق با شیوه 

نامه برنامه عملیاتی بهداشت آب و 

فاضالب



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش سطح زیر کشت 

مزارع کشاورزی که با 

فاضالب خام آبیاری می 

 درصد 50شود به میزان 

 10 )نسبت به سال پایه 

(99درصد در سال 

2
ارزیابی وضعیت آبیاری مزارع 

آب آلوده/کشاورزی با فاضالب
50

پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع 

کشاورزی با فاضالب شش ماهه دوم
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

ثبت اقدامات در پرتال معاونت و  به 

همراه ارسال گزارش مطابق با شیوه 

نامه برنامه عملیاتی بهداشت آب و 

فاضالب



بهداشت






405 از 133صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

 5/2آب استخر و به میزان 

درصد نسبت به سال پایه 

افزایش نظارت به میزان )

درصد نسبت به سال /. 5

(1399قبل در سال 

2
ارزیابی بهداشت آب 

استخرهای شنا
50

پایش کیفیت آب استخرهای شنا در 

شش ماهه اول سال
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره 

مورد پایش  برنامه عملیاتی به همراه 

ارسال گزارش مطابق با شیوه نامه 

برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضالب



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش نظارت بر بهداشت 

 5/2آب استخر و به میزان 

درصد نسبت به سال پایه 

افزایش نظارت به میزان )

درصد نسبت به سال /. 5

(1399قبل در سال 

2
ارزیابی بهداشت آب 

استخرهای شنا
50

پایش کیفیت آب استخرهای شنا در 

شش ماهه  دوم سال
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

تکمیل ستون گزارش عملکرد در دوره 

مورد پایش  برنامه عملیاتی به همراه 

ارسال گزارش مطابق با شیوه نامه 

برنامه عملیاتی بهداشت آب و فاضالب



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء کیفیت آزمایشگاه 

های بهداشت محیط و 

 50حرفه ای به میزان 

 درصد در 17 )درصد 

(99سال 

1
اجرای سیستم مدیریت 

کیفیت در آزمایشگاه
100

تهیه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت 

در آزمایشگاه
30

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/05/011399/05/30

تهیه و الصاق نظامنامه سیستم 

مدیریت کیفیت آزمایشگاه مطابق با 

الگوی ابالغ شده



بهداشت






405 از 134صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقاء کیفیت آزمایشگاه 

های بهداشت محیط و 

 50حرفه ای به میزان 

 درصد در 17 )درصد 

(99سال 

1
اجرای سیستم مدیریت 

کیفیت در آزمایشگاه
100

آموزش و بازآموزی کارشناسان 

آزمایشگاه ها
30

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

الصاق مستندات برگزاری کارگاه 

آموزشی به همراه ارسال گزارش 

مطابق با شیوه نامه برنامه عملیاتی 

بهداشت آب و فاضالب



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بهداشت 

محیط آشپزخانه و بخش 

های بیمارستان به میزان 

 درصد تا پایان برنامه 2.5

درصد /. 5ارتقا به میزان  )

( 1399تا پایان سال 

1
بهداشت محیط  آشپزخانه و 

بخش های بیمارستان
100

ساماندهی وضعیت بهداشت محیط 

آشپزخانه  و غذاخوری در بیمارستانها
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

فایل - گزارش آموزش های ارایه شده 

- برنامه های آموزش داده شده 

گزارش وضعیت موجود و پایش و 

نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بهداشت 

محیط آشپزخانه و بخش 

های بیمارستان به میزان 

 درصد تا پایان برنامه 2.5

درصد /. 5ارتقا به میزان  )

( 1399تا پایان سال 

1
بهداشت محیط  آشپزخانه و 

بخش های بیمارستان
100

ساماندهی وضعیت بهداشت محیط 

بخش های بیمارستان
50

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

فایل - گزارش آموزش های ارایه شده 

- برنامه های آموزش داده شده 

گزارش وضعیت موجود و پایش و 

نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده



بهداشت






405 از 135صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بی 

خطرسازی پسماند 

 درصد 90بیمارستانی به 

حفظ  )تا پایان برنامه 

 درصد تجهیز 90پوشش 

بیمارستانها به سیستم بی 

خطر ساز بیمارستان تا 

( 1399پایان سال 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

درمانی

100
مدیریت پسماندهای پزشکی  

بیمارستانها
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا 

فایل برنامه - تهیه مدیاهای آموزشی

های آموزش داده شده مکاتبات مربوط 

به پیگیری تخصیص و توزیع اعتبار 

گزارش - مدیریت پسماند بیمارستانی 

وضعیت موجود و مکاتبات پیگیری ها 

جهت رفع نواقص  پایش و نظارت ها و 

پسخوراندهای ارایه شده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بی 

خطرسازی پسماند 

 درصد 90بیمارستانی به 

حفظ  )تا پایان برنامه 

 درصد تجهیز 90پوشش 

بیمارستانها به سیستم بی 

خطر ساز بیمارستان تا 

( 1399پایان سال 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

درمانی

100
مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز 

بهداشتی درمانی
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات 

پیگیری ها جهت رفع نواقص  پایش و 

نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده



بهداشت






405 از 136صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بی 

خطرسازی پسماند 

 درصد 90بیمارستانی به 

حفظ  )تا پایان برنامه 

 درصد تجهیز 90پوشش 

بیمارستانها به سیستم بی 

خطر ساز بیمارستان تا 

( 1399پایان سال 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

درمانی

100
مدیریت پسماندهای جیوه در 

بیمارستان ها
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات 

پایش - پیگیری ها جهت رفع نواقص 

-و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده

 گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا 

فایل برنامه - تهیه مدیاهای آموزشی

های آموزش داده شده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بی 

خطرسازی پسماند 

 درصد 90بیمارستانی به 

حفظ  )تا پایان برنامه 

 درصد تجهیز 90پوشش 

بیمارستانها به سیستم بی 

خطر ساز بیمارستان تا 

( 1399پایان سال 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

درمانی

100
مدیریت پسماندهای جیوه در مراکز و 

مطب های دندانپزشکی
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش وضعیت موجود و مکاتبات 

پایش - پیگیری ها جهت رفع نواقص 

-و نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده

 گزارش برگزاری کارگاه آموزشی یا 

فایل برنامه - تهیه مدیاهای آموزشی

های آموزش داده شده



بهداشت






405 از 137صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بی 

خطرسازی پسماند 

 درصد 90بیمارستانی به 

حفظ  )تا پایان برنامه 

 درصد تجهیز 90پوشش 

بیمارستانها به سیستم بی 

خطر ساز بیمارستان تا 

( 1399پایان سال 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

درمانی

100
مدیریت پسماندهای شیمیایی و 

دارویی بیمارستانها
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش وضعیت موجود و پایش و 

نظارت ها و پسخوراندهای ارایه شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بی 

خطرسازی پسماند 

 درصد 90بیمارستانی به 

حفظ  )تا پایان برنامه 

 درصد تجهیز 90پوشش 

بیمارستانها به سیستم بی 

خطر ساز بیمارستان تا 

( 1399پایان سال 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

درمانی

100

تشدید نظارت بر بهداشت محیط 

بیمارستانها  در رابطه با بیماری کووید 

19

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش پایش و نظارت ها و 

پسخوراندهای ارایه شده


بهداشت






405 از 138صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

ارتقا وضعیت بی 

خطرسازی پسماند 

 درصد 90بیمارستانی به 

حفظ  )تا پایان برنامه 

 درصد تجهیز 90پوشش 

بیمارستانها به سیستم بی 

خطر ساز بیمارستان تا 

( 1399پایان سال 

2

ساماندهی وضعیت  پسماند 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی 

درمانی

100

تشدید نظارت بر بهداشت محیط مراکز 

بهداشتی درمانی در رابطه با بیماری 

19کووید 

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش  پایش و نظارت ها و 

پسخوراندهای ارایه شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

نظارت بر عملکرد بهداشت 

 درصد 100حرفه ای در

سطوح تابعه تا پایان سال 

1399

2
ارزشیابی و نظارت بر - پایش

عملکرد بهداشت حرفه ای
100

نظارت و ارزشیابی - تدوین برنامه پایش

عملکرد بهداشت حرفه ای
40

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات مرتبط با جلسات تشکیل 

صورتجلسه جلسه : تیم پایش شامل

چک لیست های - توجیهی برنامه 

فهرست و - نهایی شده پایش

شش )-مشخصات اعضای تیم پایش

(ماهه و سالیانه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

نظارت بر عملکرد بهداشت 

 درصد 100حرفه ای در

سطوح تابعه تا پایان سال 

1399

2
ارزشیابی و نظارت بر - پایش

عملکرد بهداشت حرفه ای
100

ارزشیابی و نظارت - اجرای برنامه پایش

بر عملکرد بهداشت حرفه ای
60

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

جدول  زمانبندی ساماندهی برنامه و 

مراکز  )اعزام اعضای تیم پایش

مراکز جامع - بهداشت شهرستان

خدمات سالمت شهری و روستایی و 

گزارش نهایی کلیه تیم - (کارگاهها

اقدامات / های اعزامی شامل تعهدات 

گزارش - اصالحی که باید انجام گیرد

- رتبه بندی مراکز بهداشت تابعه

شش ماهه و )معرفی مرکز برتر  

(سالیانه



بهداشت






405 از 139صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

سالم سازی محیط کار از 

طریق اجرای برنامه 

خوداظهاری در  

درصد کارگاه های 100

 نفر25باالی 

100برنامه خوداظهاری کارفرمایان1

انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با 

کارشناسان بهداشت حرفه ای سطوح 

تابعه

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/31

صورتجلسات - مکاتبات انجام شده 

تنظیم شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

سالم سازی محیط کار از 

طریق اجرای برنامه 

خوداظهاری در  

درصد کارگاه های 100

 نفر25باالی 

100برنامه خوداظهاری کارفرمایان1
  برگزاری: جلب مشارکت کارفرمایان  

معرفی برنامه- نشست های توجیهی
30

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش - صورتجلسات تنظیم شده

اقدامات به عمل آمده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

سالم سازی محیط کار از 

طریق اجرای برنامه 

خوداظهاری در  

درصد کارگاه های 100

 نفر25باالی 

100برنامه خوداظهاری کارفرمایان1
برپایی کارگاه آموزشی و توجیهی برای 

کارفرمایان مشمول برنامه خوداظهاری
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/31

فایل - گزارش برگزاری کارگاه 

اموزشی تهیه شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

سالم سازی محیط کار از 

طریق اجرای برنامه 

خوداظهاری در  

درصد کارگاه های 100

 نفر25باالی 

100برنامه خوداظهاری کارفرمایان1

برگزاری کارگاه های آموزشی و 

جلسات توجیهی برای مقامات قضایی 

رسیدگی کننده به تخلفات بهداشتی 

کارفرمایان و تدوین راهنماها و 

.مجموعه های آموزشی الزم

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

فایل - گزارش برگزاری کارگاه 

اموزشی تهیه شده


بهداشت






405 از 140صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

سالم سازی محیط کار از 

طریق اجرای برنامه 

خوداظهاری در  

درصد کارگاه های 100

 نفر25باالی 

100برنامه خوداظهاری کارفرمایان1
ارسال گزارش برنامه خوداظهاری به 

مرکز
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

نامه گزارش ارسال شده در قالب 

فرمت گزارش دهی به مرکز


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

دسترسی شاغلین به 

خدمات بهداشت حرفه ای 

 درصد معادن 100در 

کشور

100برنامه بهداشت معدن کاران1
شناسایی و بازرسی از کلیه معادن 

موجود
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

- گزارش جمع بندی  بازرسی ها 

پیگیری ها و اخطاریه ها مطابق فایل 

اکسل در پرتال



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

دسترسی شاغلین به 

خدمات بهداشت حرفه ای 

 درصد معادن 100در 

کشور

100برنامه بهداشت معدن کاران1

کنترل و اصالح عوامل زیان آور 

فیزیکی و ریسک فاکتورهای - شیمیایی

ارگونومی در معادن

30
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مستندات معادن کنترل و یا اصالح 

- کننده عوامل زیان آور شمیایی

فیزیکی و ریسک فاکتورهای  ارگونومی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

دسترسی شاغلین به 

خدمات بهداشت حرفه ای 

 درصد معادن 100در 

کشور

100برنامه بهداشت معدن کاران1

گزارش سایر خدمات بهداشت حرفه 

ای ارائه شده به معدن کاران نظیر 

آموزش و معابنات

50
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش تفضیلی جمع بندی کلیه 

معادن تحت پوشش  از اقدامات انجام 

گزارش  برگزاری کارگاه )شده از جمله 

اموزشی برگزار شده برای کارشناسان 

فرم - تصاویر - بیمارستان شامل 

آمار تعداد - محتوا- حضورو غیاب

(معاینات



بهداشت






405 از 141صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش تلفات ناشی از 

 4 )رخدادهای شیمیایی 

درصد کاهش تلفات ناشی 

از رخدادهای شیمیایی تا 

 نسبت به 99پایان سال 

(سال گذشته 

1
مدیریت حوادث شیمیایی و 

برچسب گذاری
100

به روز رسانی برنامه عملیاتی مدیریت 

حوادث شیمیایی
20

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/02/151399/03/15

به روز رسانی برنامه عملیاتی مدیریت 

حوادث شیمیایی که توسط معاونتهای 

بهداشتی برای سطوح تابعه تدوین و 

ابالغ شده



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش تلفات ناشی از 

 4 )رخدادهای شیمیایی 

درصد کاهش تلفات ناشی 

از رخدادهای شیمیایی تا 

 نسبت به 99پایان سال 

(سال گذشته 

1
مدیریت حوادث شیمیایی و 

برچسب گذاری
100

تکمیل چک لیست های قبل و بعد از 

وقوع رخدادهای شیمیایی مطابق 

پروتکل برنامه و  تکمیل فرم درس 

آموزی رخدادهای شیمیایی

40
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

بارگذاری فایل اکسل مطابق فرمت 

گزارش دهی مرکز در  برنامه رخداد 

شیمیایی و چک لیست های تکمیل 

شده و فرم درس آموزی رخدادهای 

شیمیایی در این برنامه



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

کاهش تلفات ناشی از 

 4 )رخدادهای شیمیایی 

درصد کاهش تلفات ناشی 

از رخدادهای شیمیایی تا 

 نسبت به 99پایان سال 

(سال گذشته 

1
مدیریت حوادث شیمیایی و 

برچسب گذاری
100

شناسایی کارگاههای مشمول برنامه بر 

و  (TPQجدول )اساس برنامه عملیاتی 

تهیه جدول فهرست برداری از کارگاه ها

40
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

لیست کارگاه های شناسایی شده 

دارای پتانسیل ایجاد حادثه بر اساس 

جدول - TPQبومی سازی جدول 

فهرست برداری تهیه شده



بهداشت






405 از 142صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 

- خصوص مضرات مصرف دخانیات 

شش ماهه ی اول

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

مستندات برگزاری دوره های آموزشی 

و توانمند سازی کارکنان حوزه 

بهداشت در زمینه اجرای برنامه های 

مستندات برگزاری - کنترل دخانیات

-روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات

 مستندات برگزاری کمپین های اطالع 

رسانی و دوره های آموزشی برای 

عموم مردم و کارکنان دولت در زمینه 

مضرات استعمال دخانیات و فواید 

مستندات مربوط به جلب - ترک

سازمان های برون - مشارکت مردم

بخشی و سازمان های مردم نهاد در 

زمینه آموزش و اطالع رسانی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 

- خصوص مضرات مصرف دخانیات 

شش ماهه ی اول

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

مستندات برگزاری دوره های آموزشی 

و توانمند سازی کارکنان حوزه 

بهداشت در زمینه اجرای برنامه های 

مستندات برگزاری - کنترل دخانیات

-روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات

 مستندات برگزاری کمپین های اطالع 

رسانی و دوره های آموزشی برای 

عموم مردم و کارکنان دولت در زمینه 

مضرات استعمال دخانیات و فواید 

مستندات مربوط به جلب - ترک

سازمان های برون - مشارکت مردم

بخشی و سازمان های مردم نهاد در 

زمینه آموزش و اطالع رسانی



بهداشت






405 از 143صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 

عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد 

(شش ماهه اول)غذایی آن

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

گزارش عملکرد دانشگاهها و 

سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش 

ممنوعیت استعمال دخانیات در 

نصب تابلو های - راستای اجرای قانون

هشدار دهنده ممنوعیت استعمال 

دخانیات در اماکن عمومی و مراکز 

نظارت بر اجرای - تهیه و توزیع

بخشنامه حذف عرضه قلیان از شرح 

شغلی صنف قهوه داران



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 

عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد 

(شش ماهه دوم)غذایی 

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش عملکرد دانشگاهها و 

سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش 

ممنوعیت استعمال دخانیات در 

نصب تابلو های - راستای اجرای قانون

هشدار دهنده ممنوعیت استعمال 

دخانیات در اماکن عمومی و مراکز 

نظارت بر اجرای - تهیه و توزیع

بخشنامه حذف عرضه قلیان از شرح 

شغلی صنف قهوه داران



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق 

(شش ماهه اول)آن 
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

گزارش عملکرد دانشگاهها و 

سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش 

ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخانی و 

مصادیق آن طبق قانون جامع کنترل 

- دخانیات و  دستور العمل تعاریف

شمول و ویژگی های تبلیغات مواد 

دخانی



بهداشت






405 از 144صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق 

(شش ماهه دوم)آن 
10

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش عملکرد دانشگاهها و 

سازمانهای ذی ربط در خصوص پایش  

 ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخانی 

و مصادیق آن طبق قانون جامع کنترل 

- دخانیات و  دستور العمل تعاریف

شمول و ویژگی های تبلیغات مواد 

دخانی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

کنترل و ساماندهی عرضه محصوالت 

دخانی درمراکز عرضه مجاز و پایش 

فعالیت کارخانجات و کارگاههای تولید 

(شش ماهه اول)محصوالت دخانی 

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/07/30

گزارش عملکرد دانشگاهها و 

سازمانهای ذی ربط در خصوص 

نظارت بر اجرای برنامه اعطای مجوز 

عاملین فروش  محصوالت دخانی و 

ممنوعیت فروش محصوالت دخانی در 

نظارت و -واحد های صنفی فاقد مجوز 

پایش ممنوعیت فروش محصوالت 

پایش و نظارت بر -دخانی قاچاق 

 سال و 18ممنوعیت فروش به زیر 

نخی فروشی



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

کنترل و ساماندهی عرضه محصوالت 

دخانی درمراکز عرضه مجاز و پایش 

فعالیت کارخانجات و کارگاههای تولید 

(شش ماهه دوم)محصوالت دخانی 

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

گزارش عملکرد دانشگاهها و 

سازمانهای ذی ربط در خصوص 

نظارت بر اجرای برنامه اعطای مجوز 

عاملین فروش  محصوالت دخانی و 

ممنوعیت فروش محصوالت دخانی در 

نظارت و -واحد های صنفی فاقد مجوز 

پایش ممنوعیت فروش محصوالت 

پایش و نظارت بر -دخانی قاچاق 

 سال و 18ممنوعیت فروش به زیر 

نخی فروشی



بهداشت






405 از 145صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

کمک به اجرای طرح ملی بررسی 

وضعیت استعمال دخانیات در افراد 

 سال15باالی 

5
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

بارگذاری مستندات و گزارش 

هماهنگی ها و جلسات برگزار شده


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

 درصد مصرف 1کاهش 

دخانیات در افراد باالی 

 سال تا پایان برنامه 13

98نسبت به سال 

1
پیشگیری و کاهش - کنترل

استعمال دخانیات
100

کمک به اجرای طرح ملی بررسی 

وضعیت استعمال دخانیات در بین 

سال15 تا 13نوجوانان 

5
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

بارگذاری مستندات و گزارش 

هماهنگی ها و جلسات برگزار شده


بهداشت






405 از 146صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

پرتوهای )غیریونیزان 

پرتوهای - فرابنفش 

امواج -مادون قرمز 

الکترومغناطیسی ثابت و 

- ماکروویو -متغیر 

لیزر و - رادیویی 

بسیارکم و - بسامدهای کم

در   (فوق العاده کم

تا % 20کارگاهها به میزان 

پایان برنامه

100بهداشت پرتو کاران1

به روز رسانی اطالعات کارگاههای 

شناسایی شده در فرم های آماری پیش 

تعیین نقاط با پتانسیل - بینی شده 

خطر بیشتر در مواجهه با پرتوها و 

اولویت بندی

15
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/04/101399/05/31

- لیست کارگاههای شناسایی شده 

ارائه فرم اولویت بندی- فرم آماری


بهداشت






405 از 147صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

پرتوهای )غیریونیزان 

پرتوهای - فرابنفش 

امواج -مادون قرمز 

الکترومغناطیسی ثابت و 

- ماکروویو -متغیر 

لیزر و - رادیویی 

بسیارکم و - بسامدهای کم

در   (فوق العاده کم

تا % 20کارگاهها به میزان 

پایان برنامه

100بهداشت پرتو کاران1

آموزش گروه های هدف شامل 

کارشناسان بهداشت - متصدیان پرتوکار

کارفرمایان - حرفه ای واحد های کاری

مرتبط

15
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/101399/07/30

- عکس جلسات- لیست حضور غیاب

در صورت )گواهینامه های صادر شده

متون آموزشی (صدور



بهداشت






405 از 148صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

پرتوهای )غیریونیزان 

پرتوهای - فرابنفش 

امواج -مادون قرمز 

الکترومغناطیسی ثابت و 

- ماکروویو -متغیر 

لیزر و - رادیویی 

بسیارکم و - بسامدهای کم

در   (فوق العاده کم

تا % 20کارگاهها به میزان 

پایان برنامه

100بهداشت پرتو کاران1

بازرسی و اعالم نواقص به کارگاه های 

دارای پرتو برای کنترل مواجهه 

-شاغلین با پرتو

15
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

فرم آمار نمونه صورت نواقص و فرم 

بازرسی و پایش و اخطار های صادر 

شده



بهداشت






405 از 149صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

پرتوهای )غیریونیزان 

پرتوهای - فرابنفش 

امواج -مادون قرمز 

الکترومغناطیسی ثابت و 

- ماکروویو -متغیر 

لیزر و - رادیویی 

بسیارکم و - بسامدهای کم

در   (فوق العاده کم

تا % 20کارگاهها به میزان 

پایان برنامه

15-ارزیابی و کنترل پرتوها - اندازه گیری100بهداشت پرتو کاران1
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

نمونه گزارش ها اندازه گیری و 

نمونه فرم معاینات- اقدامات کنترلی


بهداشت






405 از 150صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

پرتوهای )غیریونیزان 

پرتوهای - فرابنفش 

امواج -مادون قرمز 

الکترومغناطیسی ثابت و 

- ماکروویو -متغیر 

لیزر و - رادیویی 

بسیارکم و - بسامدهای کم

در   (فوق العاده کم

تا % 20کارگاهها به میزان 

پایان برنامه

100بهداشت پرتو کاران1

جمع آوری و ارائه آمار و شاخص 

مربوطه و عملکرد هر شش ماه یکبارو 

سالیانه

15
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/12/011399/12/15

مطابق فرم های ارائه شده در پرتال 

مرکز سالمت محیط و کار


بهداشت






405 از 151صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

حفاظت در برابر 

تشعشعات یونیزان و 

پرتوهای )غیریونیزان 

پرتوهای - فرابنفش 

امواج -مادون قرمز 

الکترومغناطیسی ثابت و 

- ماکروویو -متغیر 

لیزر و - رادیویی 

بسیارکم و - بسامدهای کم

در   (فوق العاده کم

تا % 20کارگاهها به میزان 

پایان برنامه

100بهداشت پرتو کاران1

تدوین و اجرای اقدامات پیشگیری و 

در  (تدوین سناریو و تمرین)مقابله ای

شرایط اضطرار پرتوی

25
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/07/011399/08/15

فایل اقدامات انجام شده برای آمادگی 

تدوین برنامه )در شرایط اضطرای

- تامین تجهیزات ضروری- اورژانس 

انجام تمرین و گزارش -تدوین سناریو 

لیست شناسایی صنایع و مرکز 

بهداشتی و درمانی دارای خطر بالقوه 

پرتوی در حوادث طبیعی و انسان 

ساخت



بهداشت






405 از 152صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

محاسبه جزء مرگ و 

بیماری های منتسب به 

آالینده های معیار هوای 

 درصد 100آزاد به میزان 

تا پایان برنامه در شهرهای 

 )دارای مراکز سنجش  

 درصد 95ارتقا به میزان 

(1399تا پایان سال 

2

ارائه خدمات مرتبط با تعیین 

بار بیماری های منتسب به 

آلودگی هوا

100

اجرای برنامه سازگاری سالمت در برابر 

تغییرات اقلیم در دانشگاههای 

(شش ماهه اول)پایلوت

5
مرکز سالمت 

محیط و کار
مستندات اجرای برنامه1399/06/011399/06/31

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

محاسبه جزء مرگ و 

بیماری های منتسب به 

آالینده های معیار هوای 

 درصد 100آزاد به میزان 

تا پایان برنامه در شهرهای 

 )دارای مراکز سنجش  

 درصد 95ارتقا به میزان 

(1399تا پایان سال 

2

ارائه خدمات مرتبط با تعیین 

بار بیماری های منتسب به 

آلودگی هوا

100

تهیه گزارش کمی سازی مرگ و 

بیماریهای منتسب به آالینده های 

معیار هوای آزاد و بار اقتصادی  

(شش ماهه اول)منتسب

15
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/31

ارسال مستندات و  گزارش کمی 

سازی و بار اقتصادی منتسب


بهداشت






405 از 153صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

محاسبه جزء مرگ و 

بیماری های منتسب به 

آالینده های معیار هوای 

 درصد 100آزاد به میزان 

تا پایان برنامه در شهرهای 

 )دارای مراکز سنجش  

 درصد 95ارتقا به میزان 

(1399تا پایان سال 

2

ارائه خدمات مرتبط با تعیین 

بار بیماری های منتسب به 

آلودگی هوا

100

تهیه گزارش کمی سازی مرگ و 

بیماریهای منتسب به آالینده های 

معیار هوای آزاد و بار اقتصادی  

(شش ماهه دوم)منتسب

15
مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/10/011399/12/15

ارسال مستندات و گزارش کمی سازی 

و بار اقتصادی منتسب


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

محاسبه جزء مرگ و 

بیماری های منتسب به 

آالینده های معیار هوای 

 درصد 100آزاد به میزان 

تا پایان برنامه در شهرهای 

 )دارای مراکز سنجش  

 درصد 95ارتقا به میزان 

(1399تا پایان سال 

2

ارائه خدمات مرتبط با تعیین 

بار بیماری های منتسب به 

آلودگی هوا

100

اجرای برنامه سازگاری سالمت در برابر 

تغییرات اقلیم در دانشگاههای 

(شش ماه دوم)پایلوت

5
مرکز سالمت 

محیط و کار
مستندات اجرای برنامه1399/11/011399/12/15

بهداشت






405 از 154صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

محاسبه جزء مرگ و 

بیماری های منتسب به 

آالینده های معیار هوای 

 درصد 100آزاد به میزان 

تا پایان برنامه در شهرهای 

 )دارای مراکز سنجش  

 درصد 95ارتقا به میزان 

(1399تا پایان سال 

2

ارائه خدمات مرتبط با تعیین 

بار بیماری های منتسب به 

آلودگی هوا

100
اجرای برنامه ارزیابی اثرات سالمت 

(شش ماهه اول)ناشی از تغییرات اقلیم
5

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/30

ارسال گزارش ارزیابی آسیب پذیری 

سالمت


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

محاسبه جزء مرگ و 

بیماری های منتسب به 

آالینده های معیار هوای 

 درصد 100آزاد به میزان 

تا پایان برنامه در شهرهای 

 )دارای مراکز سنجش  

 درصد 95ارتقا به میزان 

(1399تا پایان سال 

2

ارائه خدمات مرتبط با تعیین 

بار بیماری های منتسب به 

آلودگی هوا

100
اجرای برنامه ارزیابی اثرات سالمت 

(شش ماهه دوم)ناشی از تغییرات اقلیم
5

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/11/011399/12/15

ارسال گزارش ارزیابی آسیب پذیری 

سالمت


بهداشت






405 از 155صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شهرهای 

محاسبه شده در مورد 

شاخص کیفیت هوا به 

درصد در 100میزان 

شهرهای دارای مراکز 

 )سنجش تا پایان برنامه 

 درصد 89 درصد به 79از 

(1399تا پایان سال 

100مدیریت بهداشت هوا1
آموزش اطالع رسانی و فرهنگ 

(شش ماهه اول)سازی
15

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/30

همه محتوای آموزشی پمفلت های 

جلسات یا کارگاه های - آموزشی

تهیه و بروزرسانی - -برگزار شده

پروتکل های اموزشی و پیشگیرانه و 

خود مراقبتی در شرایط وقوع گرد و 

(تکمیل فرم فعالیت های آموزشی)غبار



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شهرهای 

محاسبه شده در مورد 

شاخص کیفیت هوا به 

درصد در 100میزان 

شهرهای دارای مراکز 

 )سنجش تا پایان برنامه 

 درصد 89 درصد به 79از 

(1399تا پایان سال 

100مدیریت بهداشت هوا1
آموزش اطالع رسانی و فرهنگ 

(شش ماهه دوم)سازی
15

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/11/011399/12/15

همه محتوای آموزشی پمفلت های 

جلسات یا کارگاه های - آموزشی

اقدامات - برگزار شده برگزار شده

مربوط به روز هوای پاک و مناسبت 

تهیه و بروزرسانی -های مربوطه

پروتکل های اموزشی و پیشگیرانه و 

خود مراقبتی در شرایط وقوع گرد و 

تکمیل فرم فعالیت های ). غبار

(آموزشی



بهداشت






405 از 156صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شهرهای 

محاسبه شده در مورد 

شاخص کیفیت هوا به 

درصد در 100میزان 

شهرهای دارای مراکز 

 )سنجش تا پایان برنامه 

 درصد 89 درصد به 79از 

(1399تا پایان سال 

100مدیریت بهداشت هوا1
شش )نظارت بر کیفیت هوا در شهر ها

(ماهه اول
15

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/06/011399/06/30

گزارش ماهانه شاخص کیفیت هوا در 

گزارش اورژانس در فرم - قالب اکسل

بیماری و مرگ ناشی - گزارش دهی 

از عوارض قلبی ریوی در خدمات 

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

صورتجلسات اعتبار - در قالب اکسل

سنجی   صورتجلسات مربوط به 

 3  ماده 3اجرای آیین نامه تبصره 

قانون هوای پاک و شرایط ناسالم 

آلودگی هوا



کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شهرهای 

محاسبه شده در مورد 

شاخص کیفیت هوا به 

درصد در 100میزان 

شهرهای دارای مراکز 

 )سنجش تا پایان برنامه 

 درصد 89 درصد به 79از 

(1399تا پایان سال 

100مدیریت بهداشت هوا1
شش )نظارت بر کیفیت هوا در شهر ها

(ماه دوم
15

مرکز سالمت 

محیط و کار
1399/11/011399/12/15

گزارش ماهانه شاخص کیفیت هوا در 

گزارش اورژانس در فرم - قالب اکسل

بیماری و مرگ ناشی - گزارش دهی 

از عوارض قلبی ریوی در خدمات 

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

صورتجلسات اعتبار - در قالب اکسل

سنجی   صورتجلسات مربوط به 

 3  ماده 3اجرای آیین نامه تبصره 

قانون هوای پاک و شرایط ناسالم 

آلودگی هوا



بهداشت






405 از 157صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
20

افزایش درصد شهرهای 

محاسبه شده در مورد 

شاخص کیفیت هوا به 

درصد در 100میزان 

شهرهای دارای مراکز 

 )سنجش تا پایان برنامه 

 درصد 89 درصد به 79از 

(1399تا پایان سال 

100مدیریت بهداشت هوا1

اجرای برنامه سازگاری سالمت در برابر 

تغییرات اقلیم در دانشگاههای 

(شش ماهه اول)پایلوت

10
مرکز سالمت 

محیط و کار
مستندات اجرای برنامه1399/06/011399/06/30

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 DMFارتقای شاخص 

 ساله12کودکان 
4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100

/ تهیه برنامه عملیاتی هر دانشگاه 

 1400دانشکده مربوط به سال تحصیلی

 -1399

10
اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/06/011399/06/20

نامه برنامه عملیاتی با امضاء معاونت 

محترم بهداشتی به همراه جدول گانت 

و فرم اکسل



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 DMFارتقای شاخص 

 ساله12کودکان 
4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100

درخواست وارنیش فلوراید توسط 

سال - نوبت اول )دانشکده / دانشگاه 

(1399-1400تحصیلی 

10
اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/06/011399/06/20

نامه درخواست وارنیش با امضاء 

معاونت محترم بهداشتی به تفکیک 

(نوبت اول  )شهرستان های تابعه 



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 DMFارتقای شاخص 

 ساله12کودکان 
4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100
نوبت  )تاًمین و توزیع وارنیش فلوراید

(1399-1400سال تحصیلی - اول
20

اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/06/201399/07/30

نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید  با 

نوبت )امضاء معاونت محترم بهداشتی 

(اول 



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 DMFارتقای شاخص 

 ساله12کودکان 
4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100

درخواست وارنیش فلوراید توسط 

سال - نوبت دوم  )دانشکده / دانشگاه 

(1399-1400تحصیلی 

10
اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/10/011399/10/30

نامه درخواست وارنیش به تفکیک 

شهرستان های تابعه با امضاء معاونت 

(نوبت دوم  )محترم بهداشتی 



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 DMFارتقای شاخص 

 ساله12کودکان 
4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100
نوبت  )تاًمین و توزیع وارنیش فلوراید 

(دوم 
20

اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/11/011399/11/30

نامه توزیع و تحویل وارنیش فلوراید با 

نوبت )امضاء معاون محترم بهداشتی  

(دوم 



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 DMFارتقای شاخص 

 ساله12کودکان 
4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100

انجام معاینات دهان و دندان و ثبت 

نوبت اول )اطالعات درسامانه مربوطه 

(1399 - 1400سال تحصیلی

20
اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/07/151399/12/15

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به 

عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی 

دانشکده/ دانشگاه 



بهداشت






405 از 158صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش نسبت کودکان 

 ساله فاقد پوسیدگی 12

دندان

4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100
نوبت )ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی

( 98 - 99دوم سال تحصیلی
20

اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/01/151399/03/15

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به 

عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی 

مطابق جدول )دانشکده/ دانشگاه 

(بارگذاری شده در فایل های راهنما



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش نسبت کودکان 

 ساله فاقد پوسیدگی 12

دندان

4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100
نوبت )ارائه خدمت وارنیش فلورایدتراپی

(1399 - 1400اول سال تحصیلی
20

اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/07/011399/10/15

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به 

عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی 

مطابق جدول )دانشکده/ دانشگاه 

(بارگذاری شده در فایل های راهنما



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش نسبت کودکان 

 ساله فاقد پوسیدگی 12

دندان

4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100
ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 

(گزارش سه ماهه اول )
15

اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/01/011399/03/31

 )گزارش گرفته شده ازسامانه موجود

 6-14به تفکیک ترمیم گروه سنی 

 6-9سال و فیشور سیالنت گروه سنی 

به عالوه نامه تاییدیه معاونت  (سال 

مطابق )دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 

راهنمای بارگذاری مستندات در 

(سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش نسبت کودکان 

 ساله فاقد پوسیدگی 12

دندان

4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100
ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 

(گزارش سه ماهه دوم )
15

اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/04/011399/06/31

 )گزارش گرفته شده ازسامانه موجود

 6-14به تفکیک ترمیم گروه سنی 

 6-9سال و فیشور سیالنت گروه سنی 

به عالوه نامه تاییدیه معاونت  (سال 

مطابق )دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 

راهنمای بارگذاری مستندات در 

(سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی



بهداشت






405 از 159صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش نسبت کودکان 

 ساله فاقد پوسیدگی 12

دندان

4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100
ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 

(گزارش سه ماهه سوم )
15

اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/07/011399/09/30

 )گزارش گرفته شده ازسامانه موجود

 6-14به تفکیک ترمیم گروه سنی 

 6-9سال و فیشور سیالنت گروه سنی 

به عالوه نامه تاییدیه معاونت  (سال 

مطابق )دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 

راهنمای بارگذاری مستندات در 

(سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش نسبت کودکان 

 ساله فاقد پوسیدگی 12

دندان

4

برنامه کشوری ارتقای سالمت 

دهان و دندان دانش آموزان 

ابتدایی

100
ارائه خدمت ترمیم و فیشورسیالنت 

(گزارش سه ماهه چهارم )
15

اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/10/011399/12/20

 )گزارش گرفته شده ازسامانه موجود

 6-14به تفکیک ترمیم گروه سنی 

 6-9سال و فیشور سیالنت گروه سنی 

به عالوه نامه تاییدیه معاونت  (سال 

مطابق )دانشکده/ بهداشتی دانشگاه 

راهنمای بارگذاری مستندات در 

(سامانه یک پارچه برنامه عملیاتی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

بهبود مراقبت تکاملی در 

بخش های مراقبت 

 درصد70نوزادان به میزان 

100مراقبت های تکاملی نوزادان5
برگزاری دوره آموزش توانمند سازی 

والدین برای مراقبت از نوزاد
20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش برگزاری1399/10/011399/10/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

بهبود مراقبت تکاملی در 

بخش های مراقبت 

 درصد70نوزادان به میزان 

100مراقبت های تکاملی نوزادان5
برگزاری دوره های آموزشی مراقبت 

آغوشی ویژه کارکنان حوزه بهداشت
20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش برگزاری1399/10/011399/10/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش درصد زایمان 

 ۱۵طبیعی به میزان 

درصد سال پایه در پایان 

برنامه

4
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
100

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی و 

دوره تکمیلی کالس های آمادگی برای 

زایمان برای ماماهای حوزه بهداشت

20
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
طبق مستند اعالم شده1399/11/011399/11/10

بهداشت






405 از 160صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش درصد زایمان 

 ۱۵طبیعی به میزان 

درصد سال پایه در پایان 

برنامه

4
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
100

برگزاری آموزش کالس های آمادگی 

برای زایمان برای مادران در مراکز ارائه 

98خدمت در نیمه دوم سال 

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
طبق مستند اعالم شده1399/02/011399/02/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش درصد زایمان 

 ۱۵طبیعی به میزان 

درصد سال پایه در پایان 

برنامه

4
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
100

برگزاری آموزش کالس های آمادگی 

برای زایمان  برای مادران در مراکز 

99بهداشتی در نیمه اول سال 

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
طبق مستند اعالم شده1399/08/011399/08/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش درصد زایمان 

 ۱۵طبیعی به میزان 

درصد سال پایه در پایان 

برنامه

4
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
100

گزارش آموزش های کالس آمادگی 

برای زایمان مادران در زمان شیوع 

ویروس کرونا براساس پروتکل جدید

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش اقدامات1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
4

اجرا و نهادینه سازی 

دستورالعمل ها و بسته ها
40

آموزش آبشاری دستورالعمل های بسته 

های خدمت باروری سالم
40

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/10/011399/10/10

مسنندات برگزاری  به ازای هر فصل  

 برنامه  آموزشی رسانه ای2حداقل


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
4

اجرا و نهادینه سازی 

دستورالعمل ها و بسته ها
40

اجرایی نمودن  آموزش های ارایه شده 

در راستای بسته های خدمت باروری 

به )سالم به ارائه دهندگان خدمت 

(حضوری/صورت مجازی

20
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/10/011399/10/10

گزارش برنامه آموزشی مبتنی بر 

شاخص ها


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
4

اجرا و نهادینه سازی 

دستورالعمل ها و بسته ها
40

نظارت بر اجرای دستورالعمل های 

 باروری سالم در 19پیشگیری از کووید 

شش ماهه اول

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش نظارت1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
4

اجرا و نهادینه سازی 

دستورالعمل ها و بسته ها
40

نظارت بر اجرای دستورالعمل های 

 باروری سالم در 19پیشگیری از کووید 

شش ماهه دوم

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش نظارت1399/12/011399/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
60آموزش و مشاوره فرزندآوری4

آموزش عمومی در زمینه رضایتمندی 

فرزندخواهی و - از زندگی زناشویی

- مجازی/ حضوری )ارتقای بارداری 

(.... رسانه های تعاملی و 

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/12/011399/12/10

بهداشت






405 از 161صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
60آموزش و مشاوره فرزندآوری4

بر ) 1398تحلیل برنامه عملیاتی سال 

اساس شرح هزینه های ابالغی و 

(مداخالت انجام شده

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/02/011399/02/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
60آموزش و مشاوره فرزندآوری4

ارسال جدول برنامه عملیاتی سال 

 به انضمام تحلیل مداخالت  مد 1399

دانشکده در راستای تحقق /نظر دانشگاه

اهداف برنامه

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/02/011399/02/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
60آموزش و مشاوره فرزندآوری4

 (مجازی/ حضوری)پایش و نظارت 

برنامه و گزارش بر اساس فرم های 

ارسالی اداره باروری سالم و گزارش 

تحلیلی

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش پایش1399/04/011399/04/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
60آموزش و مشاوره فرزندآوری4

 (مجازی/ حضوری)پایش و نظارت 

برنامه و گزارش بر اساس فرم های 

ارسالی اداره باروری سالم و گزارش 

تحلیلی

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش پایش1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
60آموزش و مشاوره فرزندآوری4

 (مجازی/ حضوری)پایش و نظارت 

برنامه و گزارش بر اساس فرم های 

ارسالی اداره باروری سالم و گزارش 

تحلیلی

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش پایش1399/10/011399/10/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
افزایش بارداری های 

برنامه ریزی شده
60آموزش و مشاوره فرزندآوری4

 (مجازی/ حضوری)پایش و نظارت 

برنامه و گزارش بر اساس فرم های 

ارسالی اداره باروری سالم و گزارش 

تحلیلی

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش پایش1399/12/011399/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش رضایتمندی از 

زندگی زناشویی در 

چارچوب سالمت باروری و 

 10جنسی به میزان 

درصد سال پایه تا پایان 

برنامه

3
آموزش های هنگام و پس از 

ازدواج
100

اجرای دوره های ارتقای توانمندی 

مربیان آموزش های ازدواج 

(حضوری/مجازی)

20
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش اجرا1399/12/011399/12/10

بهداشت






405 از 162صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

کاهش شیوع ناباروری 

 5های اکتسابی به میزان 

درصد در مقایسه با سال 

اول برنامه

4
پیشگیری و تشخیص زودرس 

ناباروری
100

 6پایلوت بسته غربالگری ناباروری در 

دانشگاه منتخب
25

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 dmftارتقای شاخص 

 سال6کودکان زیر 
4

سالمت دهان و دندان 

 سال6کودکان زیر 
100

تعداد  مسواک انگشتی  تحویل شده به 

گزارش شش  ) سال  2کودکان زیر 

(ماهه اول 

25
اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/01/011399/06/31

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به 

عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی 

مطابق راهنمای )دانشکده/ دانشگاه 

بارگذاری مستندات در سامانه یک 

(پارچه برنامه عملیاتی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 dmftارتقای شاخص 

 سال6کودکان زیر 
4

سالمت دهان و دندان 

 سال6کودکان زیر 
100

تعداد  مسواک انگشتی  تحویل شده به 

گزارش شش ماهه  ) سال2کودکان زیر 

(دوم 

25
اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/07/011399/12/20

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به 

عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی 

مطابق راهنمای )دانشکده/ دانشگاه 

بارگذاری مستندات در سامانه یک 

(پارچه برنامه عملیاتی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 dmftارتقای شاخص 

 سال6کودکان زیر 
4

سالمت دهان و دندان 

 سال6کودکان زیر 
100

 سال که خدمت 5 تا 3تعداد کودکان

وارنیش فلوراید دریافت کرد ه اند 

(شش ماهه اول )

25
اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/01/011399/06/31

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به 

عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی 

مطابق راهنمای )دانشکده/ دانشگاه 

بارگذاری مستندات در سامانه یک 

(پارچه برنامه عملیاتی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10
 dmftارتقای شاخص 

 سال6کودکان زیر 
4

سالمت دهان و دندان 

 سال6کودکان زیر 
100

 سال که خدمت 5 تا 3تعداد کودکان

وارنیش فلوراید دریافت کرد ه اند 

(شش ماهه دوم )

25
اداره سالمت 

دهان و دندان
1399/07/011399/12/20

گزارش گرفته شده ازسامانه موجود به 

عالوه نامه تاییدیه معاونت بهداشتی 

مطابق جدول )دانشکده/ دانشگاه 

(بارگذاری شده در فایل های راهنما



بهداشت






405 از 163صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

مثبت اولیه سالمت روان 

از جمعیت تحت پوشش 

به   ( سال59 تا 15)

نسبت به سال  %  6میزان 

(98سال  %  6)قبل 

4
برنامه تشخیص و مراقبت 

اختالالت شایع روانپزشکی
100

گزارش غربالگری حوزه سالمت روان 

 ماه اول 6)های سنی  در تمام گروه

(سال

50

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/011399/06/31

فرم )تکمیل فرم استاندارد گزارش

های ثبت  بر اساس داده (2 و 1شماره 

های الکترونیک به  شده در سامانه

های سنی تفکیک گروه



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

مثبت اولیه سالمت روان 

از جمعیت تحت پوشش 

به   ( سال59 تا 15)

نسبت به سال  %  6میزان 

(98سال  %  6)قبل 

4
برنامه تشخیص و مراقبت 

اختالالت شایع روانپزشکی
100

گزارش غربالگری حوزه سالمت روان 

 ماه دوم 6)های سنی  در تمام گروه

(سال

50

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/021399/12/15

فرم )تکمیل فرم استاندارد گزارش

های ثبت  بر اساس داده (2 و 1شماره 

های الکترونیک به  شده در سامانه

های سنی تفکیک گروه



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

کاهش میزان فوت ناشی 

% 2از خودکشی به میزان 

1398سال 

4
برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

ارائه گزارش ماهانه از تعداد موارد 

احتمال اورژانس روانپزشکی ارجاع 

شده به پزشک در جمعیت تحت 

به تفکیک -  سال59 تا 15پوشش 

شهرستان

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/01/011399/12/15

ارائه اعداد خام تعداد کل موارد غربال 

مثبت سالمت روان و تعداد موارد 

احتمال اورژانس روانپزشکی استخراج 

های الکترونیک شده از سامانه



بهداشت






405 از 164صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

کاهش میزان فوت ناشی 

% 2از خودکشی به میزان 

1398سال 

4
برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری جلسه بازآموزی بهورزان و  

کارشناسان مراقب سالمت منطقه 

تحت پوشش در خصوص شناسایی 

افکار خودکشی

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/061399/06/15

: مستندات برگزاری جلسه آموزشی

- تصویر مکاتبات رسمی مرتبط(1

تصویر گزارش رسمی مرتبط که به (2

امضای مدیر محترم گروه سالمت 

اجتماعی و اعتیاد دانشگاه - روانی

تصویر فهرست شرکت  (3رسیده باشد 

کنندگان



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

کاهش میزان فوت ناشی 

% 2از خودکشی به میزان 

1398سال 

4
برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری جلسه بازآموزی پزشکان 

عمومی منطقه تحت پوشش در 

خصوص مدیریت بالینی افراد دارای 

افکار خودکشی

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/011399/06/15

: مستندات برگزاری جلسه آموزشی

- تصویر مکاتبات رسمی مرتبط(1

تصویر گزارش رسمی مرتبط که به (2

امضای مدیر محترم گروه سالمت 

اجتماعی و اعتیاد دانشگاه - روانی

تصویر فهرست شرکت  (3رسیده باشد 

کنندگان



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

کاهش میزان فوت ناشی 

% 2از خودکشی به میزان 

1398سال 

4
برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری کارگاه آموزش کارشناسان 

سالمت روان در خصوص مداخالت 

روانشناختی برای افراد دارای افکار 

خطر خودکشی

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/011399/06/15

: مستندات برگزاری کارگاه آموزشی

- تصویر مکاتبات رسمی مرتبط(1

تصویر گزارش رسمی مرتبط که به (2

امضای مدیر محترم گروه سالمت 

اجتماعی و اعتیاد دانشگاه - روانی

تصویر فهرست شرکت  (3رسیده باشد 

کنندگان



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

کاهش میزان فوت ناشی 

% 2از خودکشی به میزان 

1398سال 

4
برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

دریافت موارد اقدام به خودکشی 

بیمارستان ها و ثبت در سامانه معاونت 

بهداشت

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/01/011399/12/15

تصاویر مکاتبات رسمی : مستندات 

معتبر بین معاونین بهداشت و درمان 

دانشگاه ها



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

کاهش میزان فوت ناشی 

% 2از خودکشی به میزان 

1398سال 

4
برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری جلسه اول کارگروه سالمت و 

امنیت غذایی با موضوع پیشگیری از 

خودکشی

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/011399/06/15

مستندات برگزاری جلسه برای 

دانشگاه های واقع در مرکز استان و 

مستندات شرکت در جلسه برای سایر 

 (1: دانشکده های استان/دانشگاه

- تصاویر مکاتبات رسمی مرتبط

تصویر صورتجلسه رسمی معتبر(2



بهداشت






405 از 165صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

کاهش میزان فوت ناشی 

% 2از خودکشی به میزان 

1398سال 

4
برنامه کشوری پیشگیری از 

خودکشی
100

برگزاری جلسه دوم کارگروه سالمت و 

امنیت غذایی با موضوع پیشگیری از 

خودکشی

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/11/011399/11/15

مستندات برگزاری جلسه برای 

دانشگاه های واقع در مرکز استان و 

مستندات شرکت در جلسه برای سایر 

 (1: دانشکده های استان/دانشگاه

- تصاویر مکاتبات رسمی مرتبط

تصویر صورتجلسه رسمی معتبر(2



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

زندگی که مطابق پروتکل 

آموزش را دریافت کرده 

 نفر  1000به تعداد . اند

به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش ازدرصد کارشناسان 

که در دوره - سالمت روان جدیدالورود

های آموزشی مهارت های زندگی بدو 

خدمت شرکت می نمایند

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99سال 


بهداشت






405 از 166صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

زندگی که مطابق پروتکل 

آموزش را دریافت کرده 

 نفر  1000به تعداد . اند

به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش از درصد کارشناسان 

سالمت روان که هر سه سال یکبار در 

دوره های بازآموزی مهارت های زندگی 

غیرحضوری شرکت نمایند/ حضوری

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99سال 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

زندگی که مطابق پروتکل 

آموزش را دریافت کرده 

 نفر  1000به تعداد . اند

به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش ازتعداد جلسات آموزش 

 (داخل و خارج از مرکز  )گروهی

مهارت زندگی

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی مندرج در 

99دستورالعمل سال 


بهداشت






405 از 167صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

زندگی که مطابق پروتکل 

آموزش را دریافت کرده 

 نفر  1000به تعداد . اند

به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش از نفر ساعت آموزش 

انفرادی مهارت زندگی
20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

زندگی که مطابق پروتکل 

آموزش را دریافت کرده 

 نفر  1000به تعداد . اند

به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش از تعداد افراد در گروه 

های هدف که آموزش مهارت های 

زندگی دریافت کرده اند

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


بهداشت






405 از 168صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

زندگی که مطابق پروتکل 

آموزش را دریافت کرده 

 نفر  1000به تعداد . اند

به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

3
برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی
100

ارائه گزارش ازتعداد کارشناسان 

سالمت روان
20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

وشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

فرزندپروری که مطابق 

پروتکل آموزش را دریافت 

 1000به تعداد . کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش ازدرصد کارشناسان 

که در دوره - سالمت روان جدیدالورود

های آموزشی مهارت های فرزندپروری 

بدو خدمت شرکت می نمایند

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


بهداشت






405 از 169صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

وشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

فرزندپروری که مطابق 

پروتکل آموزش را دریافت 

 1000به تعداد . کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش از درصد کارشناسان 

سالمت روان که هر سه سال یکبار در 

دوره های بازآموزی مهارت های 

غیرحضوری / فرزندپروری حضوری

شرکت نمایند

10

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

وشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

فرزندپروری که مطابق 

پروتکل آموزش را دریافت 

 1000به تعداد . کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش ازتعداد جلسات آموزش 

 (داخل و خارج از مرکز  )گروهی

مهارت زندگی

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


بهداشت






405 از 170صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

وشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

فرزندپروری که مطابق 

پروتکل آموزش را دریافت 

 1000به تعداد . کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش از نفر ساعت آموزش 

انفرادی مهارت فرزندپروری
20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

وشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

فرزندپروری که مطابق 

پروتکل آموزش را دریافت 

 1000به تعداد . کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش از تعداد افراد در گروه 

های هدف که آموزش مهارت های 

فرزندپروری دریافت کرده اند

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


بهداشت






405 از 171صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

وشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

فرزندپروری که مطابق 

پروتکل آموزش را دریافت 

 1000به تعداد . کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

4
برنامه آموزش مهارتهای 

فرزند پروری
100

ارائه گزارش ازتعداد کارشناسان 

سالمت روان
20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15
تکمیل فرم ابالغی در دستورالعمل 

99آموزش مهارتهای سال 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

 از جمعیت غربال  80%

 مثبت  ناشی از حادثه که

 نیازمند خدمات سالمت

مداخالت- روان هستند  

 روانشناختی را براساس

پروتکل دریافت نمایند

2

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی در بالیا و حوادث 

غیر مترقبه

100

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های 

اولیه روانشناختی برای بهورزان و 

کارشناسان مراقب سالمت

25

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/04/011399/07/30
مستندات برگزاری کارگاه های 

آموزشی


بهداشت






405 از 172صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

 از جمعیت غربال  80%

 مثبت  ناشی از حادثه که

 نیازمند خدمات سالمت

مداخالت- روان هستند  

 روانشناختی را براساس

پروتکل دریافت نمایند

2

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی در بالیا و حوادث 

غیر مترقبه

100

غربالگری جمعیت آسیب دیده ناشی از 

فقط برای دانشگاه هایی که )حادثه 

هرنوع حادثه طبیعی یا غیر طبیعی در 

 در آنها اتفاق 99حد بحران در سال 

(افتاده باشد

25

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/02/011399/11/15
مستندات فرم اکسل شماره یک 

غربالگری


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

 از جمعیت غربال  80%

 مثبت  ناشی از حادثه که

 نیازمند خدمات سالمت

مداخالت- روان هستند  

 روانشناختی را براساس

پروتکل دریافت نمایند

2

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی در بالیا و حوادث 

غیر مترقبه

100

ارائه خدمات حمایت های روانی 

اجتماعی به افراد غربال مثبت ناشی از 

حادثه در قالب جلسات گروهی مطابق 

پروتکل

25

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/03/011399/11/15
مستندات فرم اکسل شماره دو 

مداخالت روانی اجتماعی


بهداشت






405 از 173صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

 از جمعیت غربال  80%

 مثبت  ناشی از حادثه که

 نیازمند خدمات سالمت

مداخالت- روان هستند  

 روانشناختی را براساس

پروتکل دریافت نمایند

2

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی در بالیا و حوادث 

غیر مترقبه

100

برگزاری کارگاه آموزشی مداخالت 

روانی اجتماعی برای کارشناسان 

سالمت روان

25

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/04/011399/05/31
مستندات برگزاری کارگاه های 

آموزشی


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش جمعیت عمومی 

در ارتقای سطح سواد 

اجتماعی و - سالمت روانی

پیشگیری از اعتیاد

100خود مراقبتی و کاهش انگ4

برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی 

در سالمت روان ویژه کارشناسان 

- مراقبین سالمت- سالمت روان

بهورزان و کارشناسان -مربیان بهورزی

آموزش سالمت

50

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

(3-5شماره )فرم پیوست1399/12/011399/12/15

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش جمعیت عمومی 

در ارتقای سطح سواد 

اجتماعی و - سالمت روانی

پیشگیری از اعتیاد

100خود مراقبتی و کاهش انگ4

برگزاری کالسهای آموزشی گروهی 

خودمراقبتی در سالمت روان  ویژه 

سفیران سالمت

50

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

(پیوست) 3-5فرم شماره 1399/12/011399/12/15

بهداشت






405 از 174صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

خشونت 

از  (همسرآزاری)خانگی

99در سال % 25 به 15%

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

برگزاری کارگاه کشوری خشونت 

خانگی توسط دانشگاه ها برای 

کارشناسان سالمت روان

25

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/11/011399/11/30

و  ( ساعت8) روزه 1برگزاری کارگاه 

ارائه گزارش کامل در فرمت کارگاه و 

مشتمل : منطبق با فعالیت مورد انتظار

سرفصل های - بر شناسنامه کارگاه

لیست و - برنامه کارگاه- آموزشی

- امضای اسامی شرکت کنندگان

ارزشیابی - (...عکس و)مستندات دیگر

ارزشیابی مدرسین و همچنین - محتوا

دعوت نامه رسمی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

خشونت 

از  (همسرآزاری)خانگی

99در سال % 25 به 15%

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

گزارش غربالگری اولیه و غربالگری 

( ماهه اول6)تکمیلی همسر آزاری 
15

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/011399/06/30

تکمیل فرم گزارش غربالگری اولیه و 

بر اساس  (پیوست شده)تکمیلی 

های  های ثبت شده در سامانه داده

های سنی الکترونیک به تفکیک گروه



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

خشونت 

از  (همسرآزاری)خانگی

99در سال % 25 به 15%

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

گزارش غربالگری اولیه و غربالگری 

( ماهه دوم6)تکمیلی همسر آزاری 
15

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/30

تکمیل فرم گزارش غربالگری اولیه و 

بر  (پیوست)تکمیلی همسر آزاری 

های ثبت شده در  اساس داده

های الکترونیک به تفکیک  سامانه

های سنی گروه



بهداشت






405 از 175صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

خشونت 

از  (همسرآزاری)خانگی

99در سال % 25 به 15%

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

درصد افراد شناسایی شده در گروه 

هدف برنامه پیشگیری از همسرآزاری 

که برای دریافت خدمت رضایت دارند 

( ماهه اول6)

15

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/011399/06/31
گزارش ثبت تعداد موارد به صورت 

Worfفایل 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

خشونت 

از  (همسرآزاری)خانگی

99در سال % 25 به 15%

4
 برنامه پیشگیری از 

همسرآزاری
100

درصد افراد شناسایی شده در گروه 

هدف برنامه پیشگیری از همسر آزاری 

که برای دریافت خدمت رضایت دارند 

( ماهه دوم6)

15

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/30
گزارش ثبت تعداد موارد به صورت 

Wordفایل 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

کودک )خشونت خانگی

در % 20به % 9از  (آزاری

99سال 

4
برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری
100

گزارش غربالگری اولیه و تکمیلی 

( ماهه اول6)کودک آزاری 
30

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/011399/06/30

تکمیل فرم گزارش غربالگری اولیه و 

بر اساس داده  (پیوست شده)تکمیلی 

های ثبت شده در سامانه های 

الکترونیک به تفکیک گروه سنی



بهداشت






405 از 176صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

کودک )خشونت خانگی

در % 20به % 9از  (آزاری

99سال 

4
برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری
100

گزارش غربالگری اولیه و تکمیلی 

( ماهه دوم6)کودک آزاری 
30

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/30

تکمیل فرم گزارش غربالگری اولیه و 

بر اساس داده  (پیوست شده)تکمیلی 

های سامانه الکترونیک



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

کودک )خشونت خانگی

در % 20به % 9از  (آزاری

99سال 

4
برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری
100

درصد افراد شناسایی شده در گروه 

هدف برنامه پیشگیری از کودک آزاری 

که برای دریافت خدمت رضایت دارند 

( ماهه اول6)

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/06/011399/06/31
گزارش تعداد موارد به صورت فایل 

Word


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش میزان غربالگری 

تکمیلی افراد گروه هدف 

برنامه پیشگیری از 

کودک )خشونت خانگی

در % 20به % 9از  (آزاری

99سال 

4
برنامه پیشگیری از کودک 

آزاری
100

درصد افراد شناسایی شده در گروه 

هدف برنامه پیشگیری از کودک آزاری 

که برای دریافت خدمت رضایت دارند 

( ماهه دوم6)

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/30
گزارش ثبت تعداد موارد به صورت 

فایل


بهداشت






405 از 177صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

 درصدی 10پوشش 

جمعیت مناطق حاشیه 

ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت 

اجتماعی با رویکرد 

اجتماع محور نسبت به 

سال پایه تا پایان برنامه 

ششم

4
مداخالت سالمت اجتماعی با 

رویکرد اجتماع محور
100

صورتجلسه ها و موافقت نامه های 

مربوط به حمایت طلبی و جلب تعهد 

تصمیم گیرندگان کشوری و استانی

15

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/09/011399/09/30
اسناد امضاء - مصوبات- صورتجلسات

شده توسط سازمان ها


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

 درصدی 10پوشش 

جمعیت مناطق حاشیه 

ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت 

اجتماعی با رویکرد 

اجتماع محور نسبت به 

سال پایه تا پایان برنامه 

ششم

4
مداخالت سالمت اجتماعی با 

رویکرد اجتماع محور
15تحلیل نیاز سنجی100

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/09/011399/09/30

صورتجلسات نشست نیازسنجی 

مشارکتی با امضاء شرکت کنندگان و 

گزارش تحلیلی - مسئولین برنامه

نیازسنجی محلی و نتایح جمع بندی 

پرسشنامه های محلی



بهداشت






405 از 178صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

 درصدی 10پوشش 

جمعیت مناطق حاشیه 

ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت 

اجتماعی با رویکرد 

اجتماع محور نسبت به 

سال پایه تا پایان برنامه 

ششم

4
مداخالت سالمت اجتماعی با 

رویکرد اجتماع محور
100

تهیه اسناد سالمت اجتماعی محالت 

آسیب خیز
15

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/10/011399/10/30

سند - صورتجلسه نشست آموزشی

عکس - ارتقاء سالمت اجتماعی محله

و سایر مستندات



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

 درصدی 10پوشش 

جمعیت مناطق حاشیه 

ای شهرها در برنامه 

مداخالت سالمت 

اجتماعی با رویکرد 

اجتماع محور نسبت به 

سال پایه تا پایان برنامه 

ششم

4
مداخالت سالمت اجتماعی با 

رویکرد اجتماع محور
100

برگزاری کارگاه های آموزشی مدل 

مداخالت سالمت اجتماعی توسط 

دانشگاهها برای کارشناسان سالمت 

روان

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/10/011399/10/30
اسامی - گزارش کارگاه- برنامه کارگاه

دعوت نامه- مدعوین


بهداشت






405 از 179صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش برنامه 

کاهش آسیب اعتیاد 

- برنامه سرنگ و سوزن)

برنامه روابط جنسی ایمن 

در %  30به % 25از   (...و 

جمعیت معتادان تزریقی 

99در سال 

4
برنامه خدمات کاهش آسیب 

اعتیاد
100

مستندات برگزاری -ارائه گزارش نهایی

جلسه کمیته کاهش آسیب استانی در 

خصوص نتایج مکان یابی

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/10/011399/10/15

مستندات برگزاری -ارائه گزارش نهایی

جلسه کمیته کاهش آسیب استانی در 

خصوص نتایج مکان یابی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش غربالگری 

- اولیه مصرف دخانیات

الکل و مواد در جمعیت 

به   ( سال59 تا 15)هدف 

نسبت به سال % 15میزان 

( % 50 -  98سال  )قبل 

3

برنامه تشخیص و مراقبت 

الکل - اختالالت مصرف مواد

و دخانیات

100

ارایه گزارش شش ماهه خدمات 

تشخبص و مراقبت اختالالت مصرف 

الکل و دخانیات- مواد

35

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/07/011399/07/15

ارایه گزارش / تکمیل فرم آماری

تحلیلی روند ارایه خدمات مذکور طبق 

1399دستورالعمل سال 



بهداشت






405 از 180صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش غربالگری 

- اولیه مصرف دخانیات

الکل و مواد در جمعیت 

به   ( سال59 تا 15)هدف 

نسبت به سال % 15میزان 

( % 50 -  98سال  )قبل 

3

برنامه تشخیص و مراقبت 

الکل - اختالالت مصرف مواد

و دخانیات

100

ارایه گزارش ساالنه برنامه توانمندسازی 

تیم سالمت ارایه کننده خدمات 

تشخبص و مراقبت اختالالت مصرف 

الکل و دخانیات- مواد

30

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15

تکمیل فرم آماری و مستندات 

ارایه گزارش تحلیلی روند / آموزشی

توانمندسازی تیم سالمت طبق 

1399دستورالعمل سال 



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش غربالگری 

- اولیه مصرف دخانیات

الکل و مواد در جمعیت 

به   ( سال59 تا 15)هدف 

نسبت به سال % 15میزان 

( % 50 -  98سال  )قبل 

3

برنامه تشخیص و مراقبت 

الکل - اختالالت مصرف مواد

و دخانیات

100

ارایه گزارش یک ساله خدمات 

تشخبص و مراقبت اختالالت مصرف 

الکل و دخانیات- مواد

35

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/15

ارایه گزارش / تکمیل فرم آماری

تحلیلی روند ارایه خدمات مذکور طبق 

1399دستورالعمل سال 



بهداشت






405 از 181صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

پوشش افراد گروه های 

هدف آموزش مهارت های 

فرزندپروری که مطابق 

پروتکل آموزش را دریافت 

 840به تعداد . کرده اند

نفر  به ازای هر کارشناس 

سالمت روان در سال

3
برنامه پیشگیری از مصرف 

مواد
100

ارائه گزارش از تعداد افراد در گروه 

های هدف که آموزش مهارت های 

 سال را دریافت 12-17فرزندپروری 

کرده اند

100

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/12/011399/12/14
محاسبه شاخص های مندرج در 

99دستورالعمل سال 


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

15مدارس مروج سالمت4

اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی 

برای گروه های هدف برنامه  مدارس 

مروج سالمت

15
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

- دعوتنامه- برنامه کارگاه و همایش

- کالس- کارگاه)گزارش برگزاری

لیست شرکت - (همایش- جلسه

- ...صورتجلسه- کنندگان



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

15مدارس مروج سالمت4

اعتبار بخشی مدارس مروج سالمت بر 

اساس نتایج ممیزی های خارجی در 

 و اعطاء 1398-1399سال تحصیلی 

گواهینامه

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

ارسال - بررسی نتایج ممیزی 

جمع بندی نتایج ممیزی - پسخوراند

-دانشگاهی و کشوری- های شهرستانی

  مستندات مربوط به تهیه و اهدا لوح 

نظیر لیست مدارس ستاره دارم 

مستندات مربوط به تحویل لوح



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

15مدارس مروج سالمت4

/ برگزاری جلسات کمیته های استانی

دانشگاهی و جلسات هماهنگی های 

درون بخشی و برون بخشی

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

گزارش انجام مصوبات -  صورتجلسات

- گزارش ممیزی و پایش- جلسات

پسخوراند



بهداشت






405 از 182صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

15مدارس مروج سالمت4
پایلوت برنامه بازنگری شده در مدارس 

منتخب و پایش اجرای پایلوت
20

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
فرم گزارش فعالیت ها1399/06/011399/06/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

15مدارس مروج سالمت4

نظارت بر اجرای دستورالعمل های 

 در مدارس در 19پیشگیری از کووید 

شش ماهه اول

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش نظارت1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

15مدارس مروج سالمت4

نظارت بر اجرای دستورالعمل های 

 در مدارس در 19پیشگیری از کووید 

شش ماهه دوم

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش نظارت1399/12/011399/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 استمرار آموزش بلوغ به دختران        

پایه اول متوسطه اول
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش فعالیت ها1399/12/011399/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 ارایه خدمات سالمت  شش ماهه اول  

به دانش (انجام غربالگری دوره ای )  

 آموزان براساس بسته های خدمات

 گروه سنی هدف ویژه پزشک و

غیرپزشک

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه ها1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

جمع آوری اطالعات سالمت دانش 

آموزان در سامانه یکپارچه الکترونیک 

وزارت بهداشت

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه ها1399/12/011399/12/10

بهداشت






405 از 183صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 -دریافت اطالعات آماری شناسایی   

 ارجاع و پیگیری موارد

دو بار در سال- پدیکولوزیس(خرداد)  

تحصیلی

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
اطالعات آماری نیمه اول سال تحصیلی1399/04/011399/04/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 -دریافت اطالعات آماری شناسایی   

 ارجاع و پیگیری موارد

دو بار در سال- پدیکولوزیس(آذر)  

تحصیلی

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
اطالعات آماری نیمه دوم سال تحصیلی1399/10/011399/10/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 )ارایه خدمات سالمت شش ماهه اول  

به نوجوانان (انجام غربالگری دوره ای  

هایغیر دانش آموز براساس بسته  

  سال ویژه18 تا 5خدمات گروه سنی 

پزشک و غیرپزشک

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه ها1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

شناسایی نوجوانان غیر دانش آموز از 

طریق پایگاه ها و مراکز ارایه خدمات 

سازمان ها و نهادهای همکار - سالمت

در آیین نامه ساماندهی کودکان 

خیابانی

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش فعالیت ها1399/12/011399/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 ارایه خدمات سالمت شش ماهه دوم  

به دانش (انجام غربالگری دوره ای )  

 آموزان براساس بسته های خدمات

 گروه سنی هدف ویژه پزشک و

غیرپزشک

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه1399/12/011399/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 5مراقبت سالمت سنین 

 سال18
15

 )ارایه خدمات سالمت شش ماهه دوم  

به نوجوانان (انجام غربالگری دوره ای  

هایغیر دانش آموز براساس بسته   

  سال ویژه18 تا 5خدمات گروه سنی 

پزشک و غیرپزشک

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه1399/12/011399/12/10

بهداشت






405 از 184صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

اجرای دوره آموزشی مخصوص 

کارشناسان و سایر  )کارکنان محیطی 

(ارائه دهندگان خدمت

10
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/11/011399/11/10

مستندات مربوط به دریافت امتیاز 

در صورت . ضمن خدمت یا بازآموزی

عدم امتیاز دعوتنامه و لیست شرکت 

کنندگان



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

 اجرای 98پایش شش ماهه دوم سال 

برنامه بر اساس استانداردهای ارائه شده
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/03/011399/03/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

 اجرای 99پایش شش ماهه اول سال 

برنامه بر اساس استانداردهای ارائه شده
10

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/09/011399/09/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

غربالگری سالمندان تحت پوشش از 

نظر بیماری کرونا
5

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش غربالگری1399/11/011399/11/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

آموزش سالمندان و خانواده و مراقبین 

آنها در خصوص پیشگیری و مقابله با 

۱۹کووید 

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش تعداد موارد آموزش1399/11/011399/11/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

ارزیابی مراکز نگهداری و توانبخشی بر 

اساس چک لیست ارسالی به 

دانشکده ها در خصوص / دانشگاهها

بیماری کرونا

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش ارزیابی1399/03/011399/03/10

بهداشت






405 از 185صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
مراقبت های ادغام یافته  

سالمت سالمندان
15

آموزش و مهارت آموزی پرسنل و 

کارکنان مراکز نگهداری و توانبخشی 

در خصوص بیماری کرونا (سالمندان)

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش تعداد موارد آموزش1399/03/011399/03/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
اجرای برنامه سالمت زنان و 

مردان میانسال
15

رصد و تحلیل داده های خدمات ادغام 

یافته سالمت میانساالن در نیمه اول 

 و گزارش آن99سال 

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه الکترونیک1399/08/011399/08/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
اجرای برنامه سالمت زنان و 

مردان میانسال
15

پایش خدمات ادغام یافته سالمت 

 و 99میانساالن در نیمه اول سال 

گزارش آن بر اساس استانداردهای 

ارسالی

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/07/011399/07/10

گزارش پایش های انجام شده طی 

نامه اداری


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
اجرای برنامه سالمت زنان و 

مردان میانسال
15

پایش خدمات ادغام یافته سالمت 

 و 99میانساالن در نیمه اول سال 

گزارش آن بر اساس استانداردهای 

ارسالی

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

گزارش پایش های انجام شده طی 

نامه اداری


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
اجرای برنامه سالمت زنان و 

مردان میانسال
15

ارائه خدمات ادغام یافته سالمت 

میانساالن برای شاغلین و گزارش 

اقدامات انجام شده

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

طی نامه )گزارش اقدامات انجام شده 

(اداری


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
اجرای برنامه سالمت زنان و 

مردان میانسال
15

رصد و - آموزش- نظارت بر خدمات

تحلیل داده های میانساالن مبتال به 

مشکوک و - مبتالی قطعی)کرونا 

و مرگ های ناشی از آن به  (محتمل 

تفکیک زنان و مردان میانسال

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه الکرونیک1399/12/011399/12/10

بهداشت






405 از 186صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
اجرای برنامه سالمت زنان و 

مردان میانسال
15

رصد و - آموزش- نظارت بر خدمات

تحلیل داده های میانساالن مبتال به 

مشکوک و - مبتالی قطعی)کرونا 

و مرگ های ناشی از آن به  (محتمل 

تفکیک زنان و مردان میانسال

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه الکرونیک1399/10/011399/10/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
اجرای برنامه سالمت زنان و 

مردان میانسال
15

رصد و - آموزش- نظارت بر خدمات

تحلیل داده های میانساالن مبتال به 

مشکوک و - مبتالی قطعی)کرونا 

و مرگ های ناشی از آن به  (محتمل 

تفکیک زنان و مردان میانسال

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه الکرونیک1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
اجرای برنامه سالمت زنان و 

مردان میانسال
15

رصد و - آموزش- نظارت بر خدمات

تحلیل داده های میانساالن مبتال به 

مشکوک و - مبتالی قطعی)کرونا 

و مرگ های ناشی از آن به  (محتمل 

تفکیک زنان و مردان میانسال

5
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش سامانه الکرونیک1399/04/011399/04/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 18مراقبت سالمت جوانان 

 سال29
15

 سال 29 تا 18مراقبت سالمت جوانان 

(شش ماهه اول )
50

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/07/011399/07/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

افزایش پوشش مراقبت 

 گروه های سنی به میزان 

سال پایه % 5

4
 تا 18مراقبت سالمت جوانان 

 سال29
15

 سال 29 تا 18مراقبت سالمت جوانان 

(شش ماهه دوم )
50

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
گزارش1399/12/011399/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

جمعیت گروه سنی  % 5

 ( سال29 تا 18جوانان )

در خصوص سبک زندگی 

سالم

4

 18پیشگیری از مرگ جوانان 

 سال به واسطه حوادث 29تا 

حمل و نقل ترافیکی

30
برگزاری دوره آموزشی مطابق با 

 درشش ماهه اولshepمدل
50

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/07/011399/07/10

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده 

یا جمعیت تحت پوشش آموزش دیده


بهداشت






405 از 187صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

جمعیت گروه سنی  % 5

 ( سال29 تا 18جوانان )

در خصوص سبک زندگی 

سالم

4

 18پیشگیری از مرگ جوانان 

 سال به واسطه حوادث 29تا 

حمل و نقل ترافیکی

30
برگزاری دوره آموزشی مطابق با 

 درشش ماهه دومshepمدل
50

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده 

یا جمعیت تحت پوشش آموزش دیده


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

جمعیت گروه سنی  % 5

 ( سال29 تا 18جوانان )

در خصوص سبک زندگی 

سالم

4
اصالح شیوه زندگی و 

رفتارهای پرخطر در جوانان
30

برگزاری دوره های آموزشی در 

خصوص پیشگیری از رفتارهای 

مخاطره آمیز مطابق با جدول اکسل 

ابالغی  طی شش ماهه اول

50
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/07/011399/07/10

فهرست مداخالت و گزارش فعالیت 

های آموزشی و جمع بندی فعالیت 

های آموزشی طبق فرمت فایل 

درخواستی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

جمعیت گروه سنی  % 5

 ( سال29 تا 18جوانان )

در خصوص سبک زندگی 

سالم

4
اصالح شیوه زندگی و 

رفتارهای پرخطر در جوانان
30

برگزاری دوره های آموزشی  در 

خصوص پیشگیری از رفتارهای 

مخاطره آمیز مطابق با جدول اکسل 

ابالغی  طی شش ماهه دوم

50
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

فهرست مداخالت و گزارش فعالیت 

های آموزشی و جمع بندی فعالیت 

های آموزشی طبق فرمت فایل 

درخواستی



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

جمعیت گروه سنی  % 5

 ( سال29 تا 18جوانان )

در خصوص سبک زندگی 

سالم

4
نهادینه سازی سبک زندگی 

سالم در جوانان
25برگزاری هفته سالمت جوان40

-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/03/011399/03/10

فهرست مداخالت و گزارش فعالیت 

های آموزشی و جمع بندی فعالیت 

های آموزشی طبق فرمت فایل 

درخواستی



بهداشت






405 از 188صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

جمعیت گروه سنی  % 5

 ( سال29 تا 18جوانان )

در خصوص سبک زندگی 

سالم

4
نهادینه سازی سبک زندگی 

سالم در جوانان
40

برگزاری دوره های آموزشی توام با 

ارزیابی قبل و پس از مداخله در ارتباط 

با ترویج ازدواج آسان و سالم در شش 

ماهه اول

25
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/07/011399/07/10

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده 

یا جمعیت تحت پوشش آموزش دیده


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

ارتقاء سطح آگاهی حداقل 

جمعیت گروه سنی  % 5

 ( سال29 تا 18جوانان )

در خصوص سبک زندگی 

سالم

4
نهادینه سازی سبک زندگی 

سالم در جوانان
40

برگزاری دوره های آموزشی توام با 

ارزیابی قبل و پس از مداخله در ارتباط 

با ترویج ازدواج آسان در شش ماهه دوم

25
-دفتر جمعیت

خانواده و مدارس
1399/12/011399/12/10

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده 

یا جمعیت تحت پوشش آموزش دیده


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

10

مداخله روانشناختی برای 

 درصد از خانواده های 50

متوفیان ناشی از بیماری 

کرونا

4

برنامه حمایت های روانی 

اجتماعی  حوادث و بالیای 

غیر مترقبه

100
خدمات مشاوره درسوگ برای 

بازماندگان متوفیان ناشی از کرونا
100

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/03/011399/12/15

فرم گزارش جلسات مداخله در سوگ 

برای افراد یا اعضای خانواده های 

ضمیمه پروتکل  )متوفیان مطابق 

(مداخله



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

ثابت نگهداشتن میزان 

بر اساس اهداف )چاقی 

WHO)

12

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای در اضافه وزن و چاقی 

کودکان سنین مدرسه و 

(ایران اکو)نوجوانان 

25
تشکیل - آموزش تغذیه و فعالیت بدنی

( ماهه اول6)جلسات بین بخشی 
40

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/07/011399/07/30

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 

  به انضمام کلیه مستندات1399


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

ثابت نگهداشتن میزان 

بر اساس اهداف )چاقی 

WHO)

12

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای در اضافه وزن و چاقی 

کودکان سنین مدرسه و 

(ایران اکو)نوجوانان 

25
تشکیل - آموزش تغذیه و فعالیت بدنی

( ماهه دوم6)جلسات بین بخشی 
40

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/12/011399/12/15

 (مهر به بعد) ماهه 5گزارش عملکرد 

  به انضمام کلیه مستندات1399سال 


بهداشت






405 از 189صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

ثابت نگهداشتن میزان 

بر اساس اهداف )چاقی 

WHO)

12

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای در اضافه وزن و چاقی 

ایران ) سال 5کودکان زیر 

(اکو

35آموزش در زمینه تغذیه و فعالیت بدنی30
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/07/011399/07/30

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 

  به انضمام کلیه مستندات1399


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

ثابت نگهداشتن میزان 

بر اساس اهداف )چاقی 

WHO)

12

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای در اضافه وزن و چاقی 

ایران ) سال 5کودکان زیر 

(اکو

35آموزش در زمینه تغذیه و فعالیت بدنی30
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/12/011399/12/15

 (مهر به بعد) ماهه 5گزارش عملکرد 

  به انضمام کلیه مستندات1399سال 


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

ثابت نگهداشتن میزان 

بر اساس اهداف )چاقی 

WHO)

12

بهبود وضعیت تغذیه کودکان 

در مهدهای کودک شهری و 

روستائی

100آموزش تغذیه به مدیران و مربیان20
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/06/011399/06/31

فرم  عملکرد شش ماهه دوم سال 

 به انضمام کلیه مستندات1398


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

ثابت نگهداشتن میزان 

بر اساس اهداف )چاقی 

WHO)

25پایگاه تغذیه سالم مدارس12

برگزاری جلسات آموزشی و نظارت بر 

پایگاه تغذیه در مدارس توسط ستاد 

دانشگاه یا مراکز جامع سالمت

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/05/011399/05/31

گزارش جمع بندی بازدید از پایگاه 

های تغذیه سالم مدارس از سال 

گزارش جلسه / 99-98تحصیلی 

مشترک با آموزش و پرورش استان 

برای هماهنگی و تقویت اجرای برنامه 

و نظارتها



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش مشاوه 

تغذیه در جمعیت تحت 

%5پوشش به میزان 

14

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای بیماران در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

100

پایش و نظارت بر عملکرد کارشناسان 

تغذیه مراکز و مراقبین پایگاه های در 

خصوص مراقبت های تغذیه بر اساس 

(شش ماه اول )چک لیست نظارتی

20
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/07/011399/07/30

گزارش یا مکاتبات مرتبط با نظارت 

  بر مراکز و پایگاه 99 ماهه اول 6های 

های تحت پوشش



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش مشاوه 

تغذیه در جمعیت تحت 

%5پوشش به میزان 

14

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای بیماران در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

100

پایش و نظارت بر عملکرد کارشناسان 

تغذیه مراکز و مراقبین پایگاه های در 

خصوص مراقبت های تغذیه بر اساس 

(شش ماه دوم )چک لیست نظارتی

20
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/12/011399/12/15

گزارش یا مکاتبات مرتبط با نظارت 

  بر مراکز و پایگاه 99 ماه آخر 5های 

های تحت پوشش



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش مشاوه 

تغذیه در جمعیت تحت 

%5پوشش به میزان 

14

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای بیماران در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

100

پایش مشاوره تغذیه در چهار بیماری و 

- کم وزنی- اضافه وزن- پره دیابت

الغری و آنمی مادران باردار در مراکز و 

پایگاه های تحت پوشش دانشگاه 

(شش ماهه اول)

30
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/07/011399/07/30

فرم تکمیل شده گزارش بیماری ها در 

دستاوردهای برنامه  )پورتال تغذیه 

98)



بهداشت






405 از 190صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش مشاوه 

تغذیه در جمعیت تحت 

%5پوشش به میزان 

14

پیشگیری و مراقبت تغذیه 

ای بیماران در پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت

100

پایش مشاوره تغذیه در چهار بیماری و 

- کم وزنی- اضافه وزن- پره دیابت

الغری و آنمی مادران باردار در مراکز و 

پایگاه های تحت پوشش دانشگاه 

(شش ماهه دوم)

30
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/12/011399/12/15

فرم تکمیل شده گزارش بیماری ها در 

دستاوردهای برنامه  )پورتال تغذیه 

98)



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی 

عادالنه خانوارها از سبد 

مطلوب غذایی به میزان 

10%

12

مکمل یاری با ویتامین و 

 )امالح در گروه های هدف

مادران - نوجوانان- کودکان 

میانساالن و - باردار و شیرده 

براساس دستور  (سالمندان

عمل کشوری

10

تشکیل -نظارت بر برنامه مکمل یاری 

جلسات هماهنگی و جلسات آموزشی 

مکمل یاری در گروه های هدف

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/05/011399/05/31

فرم تکمیل شده گزارش عملکرد  

مکمل یاری به تفکیک گروه های 

1398هدف و نوع مکمل در سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی 

عادالنه خانوارها از سبد 

مطلوب غذایی به میزان 

10%

12
مکمل یاری با آهن و ویتامین 

Dدر دانش آموزان 
10

آموزش و نظارت بر برنامه مکمل یاری 

 در مدارسDبا آهن و ویتامین 
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/05/011399/05/31

فرم تکمیل شده گزارش عملکرد سال 

98


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی 

عادالنه خانوارها از سبد 

مطلوب غذایی به میزان 

10%

12

حمایت تغذیه ای کودکان زیر 

پنج سال مبتال به سوء تغذیه 

سبد )در خانوارهای نیازمند

(حمایتی

50شناسائی و معرفی کودکان واجد شرایط10
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/04/011399/04/31

گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 

 مطابق فرم و دستورالعمل ابالغ 98

شده به انضمام مستندات



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی 

عادالنه خانوارها از سبد 

مطلوب غذایی به میزان 

10%

12

حمایت تغذیه ای کودکان زیر 

پنج سال مبتال به سوء تغذیه 

سبد )در خانوارهای نیازمند

(حمایتی

50شناسائی و معرفی کودکان واجد شرایط10
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/09/011399/09/30

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 

طابق فرم و دستورالعمل ابالغ شده 99

به انضمام مستندات



بهداشت






405 از 191صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی 

عادالنه خانوارها از سبد 

مطلوب غذایی به میزان 

10%

12
ارتقاء سالمت تغذیه ای 

مادران باردار و شیرده
10

آموزش تغذیه به مادران باردار  و 

شیرده و نظارت بر توزیع مکمل های 

غذایی

80
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/06/011399/06/31

نمونه متون - مکاتبات مربوطه

گزارش تحلیلی اجرای -  آموزشی

98برنامه در سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی 

عادالنه خانوارها از سبد 

مطلوب غذایی به میزان 

10%

12
ارتقاء سالمت تغذیه ای 

مادران باردار و شیرده
10

آموزش / پایش توتوزیع سبد غذایی 

تغذیه مادران و معرفی به سازمان های 

حمایتگر

20
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/06/011399/06/31

فایل اکسل فرم - مکاتبات مربوطه

گزارش  - 98 عملکرد سال  2شماره 

98تحلیلی اجرای برنامه در سال 



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش بهره مندی 

عادالنه خانوارها از سبد 

مطلوب غذایی به میزان 

10%

12
مراقبت های تغذیه ای در 

مدیریت بیماری سل
20

مراقبین و - آموزش کارشناسان تغذیه

سایر پرسنل پایگاه ها و مراکز جامع 

سالمت در خصوص مراقبت های تغذیه 

ای در سل

50
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/09/011399/09/30

اجرایی و دستورالعمل - بسته آموزشی 

مراقبت های تغذیه ای در 

گزارش عملکرد شامل / (ستادی)سل

- نتایج پره و پست تست- مکاتبات

لیست شرکت کنندگان - برنامه کارگاه

در کارگاه دانشگاه



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

حفظ و ارتقاء درصد دانش 

آموزان با میانه ید ادرار 

 % 3نرمال به میزان 

وضعیت موجود

12
پیشگیری و کنترل اختالالت 

ناشی از کمبود ید
100

اجرای بررسی کشوری وضعیت ید 

مشروط به تامین بودجه و )جامعه 

(اعتبارات الزم

20
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
پروپزال طرح و مستندات آغاز پروژه1399/11/011399/11/30

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

حفظ و ارتقاء درصد دانش 

آموزان با میانه ید ادرار 

 % 3نرمال به میزان 

وضعیت موجود

12
پیشگیری و کنترل اختالالت 

ناشی از کمبود ید
100

 IDDتشکیل جلسات کمیته استانی 

(نیمه اول سال)
10

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
مجازی/جلسات حضوری:  صورتجلسات1399/06/011399/06/31

بهداشت






405 از 192صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

حفظ و ارتقاء درصد دانش 

آموزان با میانه ید ادرار 

 % 3نرمال به میزان 

وضعیت موجود

12
پیشگیری و کنترل اختالالت 

ناشی از کمبود ید
100

 IDDتشکیل جلسات کمیته استانی 

(نیمه دوم سال)
10

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
مجازی/جلسات حضوری:  صورتجلسات1399/12/011399/12/15

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

حفظ و ارتقاء درصد دانش 

آموزان با میانه ید ادرار 

 % 3نرمال به میزان 

وضعیت موجود

12
پیشگیری و کنترل اختالالت 

ناشی از کمبود ید
100

برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی 

کارکنان درون و برون بخشی
20

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/10/011399/10/30

لیست شرکت کنندگان در / مکاتبات

دانشگاهها


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

توانمند سازی ارائه دهندگان 

خدمت در پایگاه ها و مراکز 

جامع سالمت در خصوص 

تغذیه

30

ابالغ و آموزش - تهیه متون آموزشی

تغذیه در پیشگیری و /تغذیه جامعه

پرستاران و - کنترل کرونا برای پزشکان

ماماها

33
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/05/011399/05/31

لیست اسامی - برنامه آموزش مجازی 

-نتایج پره تست- شرکت کنندگان

-پست تست و مکاتبات مربوطه

مستندات پایش خدمات مرتبط 

پرستاران و ماماها- پزشکان



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

توانمند سازی ارائه دهندگان 

خدمت در پایگاه ها و مراکز 

جامع سالمت در خصوص 

تغذیه

30

ابالغ و آموزش - تهیه متون آموزشی

تغذیه در پیشگیری و /تغذیه جامعه

کنترل کرونا برای مراقبین و بهورزان

33
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/04/011399/04/30

لیست اسامی - برنامه آموزش مجازی 

-نتایج پره تست- شرکت کنندگان

-پست تست و مکاتبات مربوطه

مستندات پایش و بازدیدها از خدمات 

مستندات / بهورزها/مرتبط مراقبین

آموزش آبشاری ستادی برای مدیران 

بهداشت خانواده دانشگاهها



بهداشت






405 از 193صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

توانمند سازی ارائه دهندگان 

خدمت در پایگاه ها و مراکز 

جامع سالمت در خصوص 

تغذیه

30

ابالغ و آموزش - تهیه متون آموزشی

تغذیه در پیشگیری و /تغذیه جامعه

کنترل کرونا برای کارشناسان تغذیه و 

اجرای سایر برنامه های مربوطه در ستاد

34
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/02/011399/02/30

مکاتبات و برنامه های تغذیه ستادی و 

لیست - دانشگاهی در خصوص کرونا

اسامی کارشناسان همکار با سامانه 

چک لیست وضعیت اجرای - 4030

برنامه های تغذیه در زمان شیوع 

مستندات پایش و نظارت بر - کرونا

مستندات - خدمات کارشناسان تغذیه

و صورتجلسات کمیته بین بخشی 

 و امنیت غذا و 19بیماری کووید 

مستندات راه اندازی کانال -  تغذیه

-آموزش مجازی سفیران سالمت



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14
ارتقای آگاهی تغذیه ای 

دانشجویان/ جوانان
10

تشکیل جلسات هماهنگی با ادارات 

تغذیه معاونت های دانشجویی دانشگاه 

و دانشگاه های تحت پوشش وزارت 

علوم

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/11/011399/11/30

متن آموزشی تغذیه 

/- (ستادی)دانشجویان/جوانان

-برنامه کارگاه آموزشی- صورتجلسات

نتایج پره و پست تست کارگاه ادارات 

تغذیه و پشتیبانی دانشگاه ها 

حضوری یا غیرحضوری/



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14
ارتقای آگاهی تغذیه ای 

سالمندان
10

آموزشی هرم و راهنمای غذایی 

سالمندان
100

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/09/011399/09/30

هرم غذایی و راهنمای جدید تغذیه 

برنامه کارگاه های /(ستادی)سالمندان

آموزشی تغذیه سالمندان برای 

کارشنتاسان تغذیه مراکز و مراقبین 

پایگاه های شبکه تحت 

نتایج پره و پست /مکاتبات /پوشش

حضوری یا غیر حضوری/ تست



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

آموزش گیرندگان خدمت 

تحت پوشش پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت در 

خصوص تغذیه

10

مانند همکاری با )آموزش تلفنی  

- برای بیماری ها.(-....4030سامانه 

گروه های سنی و فیزیولوژیک و اصناف

50
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/06/011399/06/31

فرم های -تهیه مستندات آموزش 

گزارش دهی


بهداشت






405 از 194صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

آموزش گیرندگان خدمت 

تحت پوشش پایگاه ها و 

مراکز جامع سالمت در 

خصوص تغذیه

10

مانند همکاری )تلفنی  /آموزش گروهی

- برای بیماری ها(-....4030با سامانه 

گروه های سنی و فیزیولوژیک و اصناف

50
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/11/011399/11/30

فرم های -تهیه مستندات آموزش 

گزارش دهی


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

آموزش جامعه در خصوص 

بسیج های )تغذیه سالم 

مناسبت های ملی - آموزشی

(...و 

20
آموزش جامعه به مناسبت بروز بیماری 

- از طریق رسانه محلی19کووید 
30

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/02/011399/02/31

فرم گزارش دهی اجرا در دانشگاه و 

تکمیل اکسل ارسالی )گزارش اقدامات 

- (نمونه صورتجلسات- از سوی دفتر

مکاتبات



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

آموزش جامعه در خصوص 

بسیج های )تغذیه سالم 

مناسبت های ملی - آموزشی

(...و 

20

روز - به مناسبت روز جهانی غذا 

ارائه صبحانه سالم در )جهانی تخم مرغ 

مدارس

40
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/09/011399/09/30

فرم گزارش دهی اجرا در دانشگاه و 

تکمیل اکسل )گزارش اقدامات 

-(نمونه صورتجلسات- دریافتی از دفتر 

 مکاتبات



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

آموزش جامعه در خصوص 

بسیج های )تغذیه سالم 

مناسبت های ملی - آموزشی

(...و 

20

به مناسبت اجرای دو هفته بسیج ملی 

برپایی )تغذیه در سراسر کشور 

ایستگاههای اطالع رسانی

30
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/11/011399/11/30

فرم گزارش دهی اجرای بسیج  در 

تکمیل  )دانشگاه و گزارش اقدامات 

نمونه - اکسل دریافتی از دفتر

مکاتبات- (صورتجلسات



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

توانمند سازی کارکنان بین 

بخشی در سازمان ها و ادارات 

دولتی درخصوص تغذیه سالم

5

- طراحی و تدوین متون آموزشی

برگزاری کالس هاس آموزشی عملی و 

نظری

50
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/07/011399/07/30

برنامه کارگاه - صورت جلسات

ارزشیابی دوره های آموزشی- آموزشی


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

توانمند سازی کارکنان بین 

بخشی در سازمان ها و ادارات 

دولتی درخصوص تغذیه سالم

5
برگزاری کالس هاس آموزشی عملی و 

(غیرحضوری/حضوری)نظری 
50

دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/10/011399/10/30

برنامه کارگاه - صورت جلسات

ارزشیابی دوره های آموزشی- آموزشی


بهداشت






405 از 195صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14

توانمند سازی زنان عشایر و 

روستایی در خصوص تغذیه 

سالم

5

 - (غیرحضوری/حضوری)آموزش 

پیگیری برگزاری نشست های 

منطقه  (غیرحضوری/حضوری)کشوری

ای

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/09/011399/09/30

ارزشیابی دوره های - صورت جلسات

تهیه متون و مستندات - آموزشی

آموزشی



تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

5بهبود تغذیه در جامعه طالب14

 - (غیرحضوری/حضوری)آموزش 

نشست های 

- (غیرحضوری/حضوری)کشوری

برگزاری کمیته های مشترک بهبود 

تغذیه

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/06/011399/06/31

ارزشیابی - آموزشی- صورت جلسات

دوره های آموزشی


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
10

افزایش پوشش آموزش 

تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته5%

14
بهبود تغذیه در مجموعه 

دانشگاه فرهنگیان
5

نشست - برگزاری کالس های آموزشی 

برگزاری کمیته های - های کشوری

مشترک بهبود تغذیه

100
دفتر بهبود تغذیه 

جامعه
1399/09/011399/09/30

- برنامه  آموزشی- صورت جلسات

ارزشیابی دوره های آموزشی


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و 

منابع انسانی
4

متناسب سازی ساختار با 

برنامه های سالمت کشوری
40

بازنگری و مصوب نمودن تعداد 

واحدهای ارائه دهنده خدمت و نیروی 

انسانی شاغل در واحدها

35
مرکز مدیریت 

شبکه
گزارش سامانه های الکترونیکی سالمت1399/01/151399/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و 

منابع انسانی
4

متناسب سازی ساختار با 

برنامه های سالمت کشوری
40

 درصد از خانه های 30راه اندازی 

بهداشت عشایری مصوب
15

مرکز مدیریت 

شبکه
گزارش سامانه های الکترونیکی سالمت1399/01/151399/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و 

منابع انسانی
4

بازنگری تشکیالت مراکز 

بهداشت استان و شهرستان و 

واحدهای تابعه تصویب نهایی 

آن

30

مشارکت و ایجاد تسهیل در تصویب 

نهایی تشکیالت ستاد مراکز بهداشت 

شهرستانها و واحدهایی وابسته به آن

70
مرکز مدیریت 

شبکه
مصوبات1399/01/151399/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و 

منابع انسانی
4

بازنگری تشکیالت مراکز 

بهداشت استان و شهرستان و 

واحدهای تابعه تصویب نهایی 

آن

30

مشارکت و ایجاد تسهیل در تصویب 

نهایی تشکیالت ستاد مراکز بهداشت 

استانها

30
مرکز مدیریت 

شبکه
مصوبات1399/01/151399/12/15

بهداشت






405 از 196صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

استقرار ساختار شبکه و 

منابع انسانی
4

بازنگری روش توزیع اعتبارات 

برنامه بر اساس سرانه انطباق 

یافته با دستاورد و عملکرد و 

پرداخت در سطوح مختلف 

ستادی ومحیطی

30

پرداخت اعتبارات بر اساس روش 

ترکیبی سرانه و عملکرد از سطح مراکز 

بهداشت به پیمانکاران و نیروهای شاغل

50
مرکز مدیریت 

شبکه
گزارش سامانه های الکترونیکی سالمت1399/01/151399/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

ارتقای نظام ثبت و 

اطالعات سالمت
8

نظام ثیت و طبقه بندی علل 

مرگ
100

آموزش پزشکان در زمینه ثبت صحیح 

علل مرگ
30

مرکز مدیریت 

شبکه
1399/01/151399/12/15

درصد پزشکان آموزش دیده در زمینه 

ثبت صحیح علل مرگ


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

ارتقای نظام ثبت و 

اطالعات سالمت
8

نظام ثیت و طبقه بندی علل 

مرگ
30گواهی الکترونیکی فوت100

مرکز مدیریت 

شبکه
1399/06/151399/12/15

درصد دانشگاههای دارای گواهی 

الکترونیک سالمت


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

ارتقای کیفیت مراقبتهای 

اولیه بهداشتی
5

  بر اساس مدل PHCارزیابی 

PHCMI در دانشگاههای  

علوم پزشکی

100
آموزش مدیران ستادی دانشگاه های 

PHCMIعلوم پزشکی در خصوص  
50

مرکز مدیریت 

شبکه
درصد مدیران آموزش دیده1399/07/151399/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

پیاده سازی نظام ارجاع  

در سطح یک مبتنی بر 

پزشکی خانواده

8

استقرار نظام ارجاع 

الکترونیک در دانشگاه های 

علوم پزشکی برای جمعیت 

عشایری و شهری - روستایی

 هزار نفر20زیر 

100
پایش وارزیابی برنامه نظام ارجاع در 

دانشگاه های  کشور
100

مرکز مدیریت 

شبکه
1399/01/151399/12/15

مستندات  گزارش ارزیابی های انجام 

شده


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

برنامه پزشک %100اجرای 

عشایر -خانواده روستایی 

 هزار 20و شهرهای زیر 

نفر با رعایت استانداردها

15

ارایه خدمات و مراقبت های 

اولیه بهداشتی و درمانی 

 (مراقبت های نوین سالمت)

عشایر و - به روستاییان

 20ساکنین شهرهای زیر 

هزار نفر

100

هماهنگی و همکارهای بین بخشی 

تشکیل ستاد و کمیته های اجرایی )

-برنامه پزشک خانواده  ش روستایی 

تدوین و ابالغ مصوبات ستاد

30
مرکز مدیریت 

شبکه
1399/01/151399/12/15

مستندات برگزاری ستاد های برگزار 

شده با ذکر مصوبات


بهداشت






405 از 197صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

برنامه پزشک %100اجرای 

عشایر -خانواده روستایی 

 هزار 20و شهرهای زیر 

نفر با رعایت استانداردها

15

ارایه خدمات و مراقبت های 

اولیه بهداشتی و درمانی 

 (مراقبت های نوین سالمت)

عشایر و - به روستاییان

 20ساکنین شهرهای زیر 

هزار نفر

40تامین منابع100
مرکز مدیریت 

شبکه
1399/01/151399/12/15

هزینه -یک نسخه از اسسناد تخصیص

کرد و حواله صادر شده


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

افزایش نسبت بیماران 

شناسایی شده مبتال به 

فشار خون با فشارخون 

کنترل شده به میزان 

 تا پایان برنامه ششم10%

8
برنامه مراقبت بیماران مبتال 

به فشارخون باال
100

مراقبت بیماران تحت پوشش مبتال به 

فشارخون باال بصورت ماهانه توسط 

مراقب سالمت و فصلی توسط /بهورز

99پزشک طی شش ماهه اول 

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/07/011399/07/30

گزارش آمار مراقبت بیماران طی شش 

 طبق فرمت 1399ماهه اول سال 

ابالغ شده در پورتال یا سامانه سیب



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

افزایش نسبت بیماران 

شناسایی شده مبتال به 

فشار خون با فشارخون 

کنترل شده به میزان 

 تا پایان برنامه ششم10%

8
برنامه مراقبت بیماران مبتال 

به فشارخون باال
100

مراقبت بیماران تحت پوشش مبتال به 

فشارخون باال  بصورت ماهانه توسط 

مراقب سالمت و فصلی توسط /بهورز

99پزشک طی سال 

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

گزارش آمار مراقبت بیماران طی سال 

 طبق فرمت ابالغ شده در 1399

پورتال یا سامانه سیب



بهداشت






405 از 198صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

افزایش نسبت بیماران 

مبتال به دیابت با قند 

خون کنترل شده به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

HbA1cششم 

8
برنامه مراقبت بیماران مبتال 

به دیابت
100

تعداد بیماران مبتال به % 50افزایش 

دیابت تحت پوشش که ساالنه حداقل 

 در فواصل HbA1cدو نوبت آزمایش 

سه تا شش ماهه داشته اند

30

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

ارسال فایل اکسل مقایسه ساالنه 

تعداد آزمایش انجام شده نسبت به  

سال قبل طبق آمار ثبت شده در 

پورتال غیرواگیر



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

افزایش نسبت بیماران 

مبتال به دیابت با قند 

خون کنترل شده به 

تا پایان برنامه % 10میزان 

HbA1cششم 

8
برنامه مراقبت بیماران مبتال 

به دیابت
100

تعداد بیماران مبتال به % 50افزایش 

دیابت تحت پوشش با کنترل مطلوب 

 در طول HbA1cبر اساس میزان  

99سال 

50

دفتر مدیریت 

بیماری های 

غیرواگیر

1399/12/011399/12/15

ارسال فایل اکسل مقایسه ساالنه 

نتیجه آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله 

نسبت به  سال قبل طبق آمار ثبت 

شده در پورتال غیرواگیر



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و اعتبار 

بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

30

ارائه نقشه خدمت و گزارش میزان و 

نوع دسترسی به خدمات مورد تعهد  

برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی 

و بسته خدمت گروههای سنی

1399/07/011399/07/29آزمایشگاه20

نقشه خدمت و : 7فایل اکسل شماره 

 )گزارش عملکرد خدمات مورد تعهد 

(شش ماه اول



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و اعتبار 

بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

30

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح 

مختلف  آزمایشگاههای بهداشتی با 

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت 

 6)بر اساس چک لیست سطح بندی

(ماه اول سال

1399/06/011399/06/29آزمایشگاه10

گزارش میزان :  8فایل اکسل شماره 

انطباق سطوح مختلف آزمایشگاههای 

بهداشتی با استانداردهای سیستم 

(شش ماه اول )مدیریت کیفیت 



بهداشت






405 از 199صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و اعتبار 

بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

30

ارائه گزارش درصد انطباق سطوح 

مختلف  آزمایشگاههای بهداشتی با 

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت 

 6)بر اساس چک لیست سطح بندی

(ماه دوم سال

1399/12/011399/12/15آزمایشگاه10

گزارش میزان :  8فایل اکسل شماره 

انطباق سطوح مختلف آزمایشگاههای 

بهداشتی با استانداردهای سیستم 

(شش ماه دوم)مدیریت کیفیت 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و اعتبار 

بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

30

شرکت در برنامه مهارت آزمایی  بر 

طبق اولویت های اعالم شده توسط 

شش ماه  )آزمایشگاه مرجع سالمت  

(اول سال

1399/06/011399/06/29آزمایشگاه10

ارایه گزارش شرکت آزمایشگاهها در 

برنامه با ذکردرصد آزمایشگاههای 

شرکت کننده



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

حصول اطمینان از استقرار 

نظام تضمین کیفیت و اعتبار 

بخشی در شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی

30

شرکت در برنامه مهارت آزمایی  بر 

طبق اولویت های اعالم شده توسط 

شش ماه  )آزمایشگاه مرجع سالمت 

(دوم سال

1399/12/011399/12/15آزمایشگاه10

ارایه گزارش شرکت آزمایشگاهها در 

برنامه با ذکردرصد آزمایشگاههای 

شرکت کننده



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

15به روز رسانی اطالعات10
تکمیل فرم ها توسط دانشگاهها و روز 

(شش ماهه اول )آمد کردن  اطالعات
1399/06/011399/06/29آزمایشگاه35

اطالعات : 9فایل اکسل شماره 

دموگرافیک و منابع شبکه 

شش ماه اول )آزمایشگاههای بهداشتی 

)



بهداشت






405 از 200صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

توانمند سازی مدیران 

وکارکنان آزمایشگاههای 

شبکه بهداشتی در همه 

دانشگاهها

15

نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه 

بدو  و ضمن خدمت  )آموزشی ساالنه 

(سه ماه اول )

1399/03/011399/03/29آزمایشگاه15

نیازسنجی : 10فایل اکسل شماره

آموزشی و تدوین برنامه آموزشی 

(سه ماهه اول سال )ساالنه 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

توانمند سازی مدیران 

وکارکنان آزمایشگاههای 

شبکه بهداشتی در همه 

دانشگاهها

15

/ برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری

غیر حضوری بر اساس نیاز سنجی 

آموزشی و اولویت های نظام مراقبت 

شش - بیماری های واگیر و غیر واگیر 

ماهه اول

1399/06/011399/06/29آزمایشگاه10

ارائه گزارش و مستندات کارگاهها ی 

غیر حضوری توسط دانشگاه / حضوری

برگزار کننده بر اساس اولویت های 

آزمایشگاه مرجع سالمت



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

توانمند سازی مدیران 

وکارکنان آزمایشگاههای 

شبکه بهداشتی در همه 

دانشگاهها

15

/ برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری

غیر حضوری بر اساس نیاز سنجی 

آموزشی و اولویت های نظام مراقبت 

شش - بیماری های واگیر و غیر واگیر 

ماهه دوم

1399/12/011399/12/15آزمایشگاه10

ارائه گزارش و مستندات کارگاهها ی 

غیر حضوری توسط دانشگاه / حضوری

برگزار کننده بر اساس اولویت های 

آزمایشگاه مرجع سالمت



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها و 

بالیا
20

ارزیابی آسیب پذیری  شبکه 

(شش ماه اول)آزمایشگاههای بهداشتی 
1399/06/011399/06/29آزمایشگاه15

ارزیابی آسیب پذیری آزمایشگاههای 

منتخب توسط دانشگاهها براساس 

دستورالعمل و چک لیست و ارائه 

گزارش در برش دانشگاهی



بهداشت






405 از 201صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها و 

بالیا
20

ارزیابی آسیب پذیری  شبکه 

(شش ماه دوم)آزمایشگاههای بهداشتی 
1399/12/011399/12/15آزمایشگاه20

آمادگی شبکه آزمایشگاهی کشور در   

توسط -   مواجهه با بحران و بالیا

دانشگاهها با همکاری آزمایشگاه مرجع 

(ارائه سناریو )سالمت



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها و 

بالیا
20

آمادگی جهت ارائه خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت و بهنگام در ایام 

اربعین حسینی

1399/07/011399/07/29آزمایشگاه15

اجرای برنامه مهارت آزمایی شبکه 

در تشخیص  )آزمایشگاهی بهداشت 

(بیماریهای منتقله از آب و غذا



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10
پدافند غیر عامل و فوریتها و 

بالیا
20

آمادگی جهت ارائه خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت و بهنگام در ایام 

اربعین حسینی

1399/07/011399/07/29آزمایشگاه15
برگزاری مانور منطقه ای و کشوری 

انتقال امن و ایمن نمونه های بالینی


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای 

بهداشتی کشور

20

ارزیابی و پایش آزمایشگاههای 

تشخیصی بیماریهای زئوتوز منتخب 

(شش ماه اول)

1399/06/011399/06/29آزمایشگاه10

انتخاب یک آزمایشگاه دولتی یا 

خصوصی جهت ارائه خدمات تشخیص 

آزمایشگاهی بیماریهای زئو نوز دارای 

ارزیابی و پایش آن- اولویت  



بهداشت






405 از 202صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای 

بهداشتی کشور

20

ارزیابی و پایش آزمایشگاه تائید کننده 

عوامل بیماریزای منتقله از اب و غذا 

(پنج ماه اول)

1399/05/011399/05/29آزمایشگاه10

گزارش بهبود عملکرد و انطباق حداقل 

 با الزمات چک لیست میکروب %85

شناسی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای 

بهداشتی کشور

20

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه 

سه ماهه )آزمایشگاههای بهداشتی   

(دوم

1399/06/011399/06/29آزمایشگاه10

طراحی و انجام اقدامات الزم  به 

منظور مداخله جهت کاهش هزینه 

هابه منظور بهینه سازی ساختار و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای 

بهداشتی کشور

20

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه 

سه ماهه )آزمایشگاههای بهداشتی   

(سوم

1399/09/011399/09/29آزمایشگاه10

ارائه گزارش  نتایج حاصل از مداخالت 

انجام شده در سه ماهه دوم سال 

جاری به منظور بهینه سازی ساختار و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای بهداشتی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای 

بهداشتی کشور

20

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه 

سه ماهه )آزمایشگاههای بهداشتی   

(چهارم

1399/12/011399/12/15آزمایشگاه10

ارائه گزارش نهایی نتایج حاصل از 

مداخالت انجام شده در سه ماهه دوم 

و سه ماهه سوم سال جاری به منظور 

بهینه سازی ساختار و عملکرد شبکه 

آزمایشگاههای بهداشتی در سال جاری



بهداشت






405 از 203صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای 

بهداشتی کشور

20

ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای تشخیص 

مولکولی جهت تشخیص کرونا ویروس 

جدید از طریق تکمیل چک لیست 

های ارزیابی

1399/06/011399/06/31آزمایشگاه6

تکمیل چک لیست ارزیابی سریع 

وضعیت تضمین کیفیت  و منابع اصلی 

آزمایشگاه های مرجع تشخیص 

تضمین :  شاملCOVID-19مولکولی 

-  ایمنی وامنیت زیستی - کیفیت 

تجهیزات - گنجینه نیروی انسانی 

دستگاهی کلیدی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

دسترسی به خدمات 

آزمایشگاهی با کیفیت به 

تا پایان برنامه % 95میزان 

ششم

10

ارتقا و بهبود سازماندهی و 

عملکرد شبکه آزمایشگاههای 

بهداشتی کشور

20

ارتقاء ظرفیت آزمایشگاههای تشخیص 

مولکولی جهت تشخیص کرونا ویروس 

جدید از طریق ممیزی و تایید صالحیت

1399/08/011399/08/30آزمایشگاه6

ممیزی و تایید صالحیت  آزمایشگاه 

تشخیص مولکولی کروناویروس در 

معاونت  )دانشگاه های علوم پزشکی 

سازمان - (معاونت درمان-بهداشت 

آزمایشگاه های - تامین اجتماعی

- تشخیص طبی جهاد دانشگاهی

وزارت دفاع و بخش خصوصی به 

منظور استفاده از تمام ظرفیت 

آزمایشگاهی کشور برای کنترل و 

19-پیشگیری از کووید



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
15

ایجاد و راه اندازی مراکز 

 ساعته 24 و 16)منتخب 

به ازای ) به ازای جمعیت (

( هزلر نفر 500هر 

8

راه اندازی مراکز منتخب 

متناسب با جمعیت و شیوع 

بیماری در هر دانشگاه

100ایجاد وراه اندازی مراکز منتخب100
مرکز مدیریت 

شبکه
سامانه سیب- پورتال1399/01/011399/12/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش پوشش برنامه 

پیشگیری و کنترل آسیب 

های اجتماعی

25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

100
انتخاب اعضای کارگروه مطابق شیوه 

نامه
20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

لیست اعضای انتخاب شده1399/02/011399/03/15

بهداشت






405 از 204صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش پوشش برنامه 

پیشگیری و کنترل آسیب 

های اجتماعی

25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

100
تشکیل کار گروه دانشگاهی پیشگیری 

و کنترل آسیب های اجتماعی
20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

احکام اعضای  کارگروه1399/04/011399/04/31

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش پوشش برنامه 

پیشگیری و کنترل آسیب 

های اجتماعی

25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

20برگزاری جلسات فصلی کارگروه100

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

دعوتنامه ها و دستور جلسات مورد نظر1399/05/011399/11/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش پوشش برنامه 

پیشگیری و کنترل آسیب 

های اجتماعی

25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

100
تدوین و ارسال صورتجلسات کارگروه 

(ستاد)دانشگاهی به دبیرخانه ملی 
20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

صورتجلسات به انضمام مصوبات1399/05/011399/11/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش پوشش برنامه 

پیشگیری و کنترل آسیب 

های اجتماعی

25

برنامه پیشگیری و کنترل  

آسیب های اجتماعی  ذیل 

دبیرخانه

100

ارزیابی و شناسایی و الویت بندی 

منطقه ایی /آسیب های اجتماعی بومی

توسط کارگروه دانشگاهی

20

دفتر سالمت 

اجتماعی - روانی

و اعتیاد

1399/07/011399/10/30
لیست آسیب های اجتماعی بومی 

منطقه ای الویت بندی شده


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

آموزش و پایش و ارزشیابی سفیران 

سالمت خانوار و رابطان سالمت محله 

(شش ماهه اول)

20
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/07/011399/07/30

گزارش آموزش سفیران سالمت 

- خانواده و رابطان سالمت محله

گزارش شاخص برنامه هر خانه یک 

پایگاه سالمت و شاخص برنامه رابطان 

(شش ماهه اول)سالمت محله 



بهداشت






405 از 205صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

آموزش و پایش و ارزشیابی سفیران 

سالمت خانوار و رابطان سالمت محله 

(نه ماهه)

20
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/10/011399/10/30

گزارش آموزش سفیران سالمت 

- خانواده و رابطان سالمت محله

گزارش شاخص برنامه هر خانه یک 

پایگاه سالمت و شاخص برنامه رابطان 

(نه ماهه)سالمت محله 



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

آموزش و پایش و ارزشیابی سفیران 

سالمت خانوار و رابطان سالمت محله 

(یکساله)

20
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/12/011399/12/15

گزارش آموزش سفیران سالمت 

- خانواده و رابطان سالمت محله

گزارش شاخص برنامه هر خانه یک 

پایگاه سالمت و شاخص برنامه رابطان 

(یکساله)سالمت محله 



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

برگزاری دوره های آموزشی و 

توانمندسازی کارکنان حوزه سالمت در 

زمینه برنامه های آموزش و ارتقای 

(یکساله)سالمت 

15
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/12/011399/12/15

گزارش تعداد و  درصد کارکنان 

(یکسال)آموزش دیده 


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

25
هر خانه یک پایگاه سالمت 

(خودمراقبتی)
70

برگزاری مراسم روز جهانی رابطان 

سالمت محله
10

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
گزارش1399/12/011399/12/15

بهداشت






405 از 206صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

30پیوست اجتماعی25
ارزشیابی خودمراقبتی سازمانی و 

(نه ماهه)اجتماعی 
10

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/10/011399/10/30

گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی 

(نه ماهه)سازمانی و اجتماعی 


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

30پیوست اجتماعی25
ارزشیابی خودمراقبتی سازمانی و 

(یکساله)اجتماعی 
10

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/12/011399/12/15

گزارش شاخص برنامه خودمراقبتی 

(یکسال)سازمانی و اجتماعی 


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

30پیوست اجتماعی25
ارزشیابی برنامه تربیت سفیر سالمت 

دانش آموز
15

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/12/011399/12/15

تعداد و شاخص درصد سفیران سالمت 

دانش آموز


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

30پیوست اجتماعی25
ارزشیابی برنامه تربیت سفیر سالمت 

دانشجو
15

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/12/011399/12/15

تعداد و شاخص درصد سفیران سالمت 

دانشجو


بهداشت






405 از 207صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

30پیوست اجتماعی25

مشارکت و همکاری خیرین و سمن ها 

در اجرای برنامه های آموزش و ارتقای 

(شش ماه اول)سالمت 

10
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
(طبق جدول ارسالی)گزارش 1399/07/011399/07/30

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

پوشش برنامه ملی 

 70خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت 

پوشش تا پایان برنامه 

ششم

30پیوست اجتماعی25

مشارکت و همکاری خیرین و سمن ها 

در اجرای برنامه های آموزش و ارتقای 

(یکساله)سالمت 

10
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
(طبق جدول ارسالی)گزارش 1399/12/011399/12/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

50
نیاز سنجی و مداخالت 

ارتقای سالمت
25

اجرا و گزارش نیازسنجی سالمت 

(براساس مستندات)
35

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/09/011399/09/30

گزارش لیست نیازهای احصاء شده در 

سطح دانشگاه


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

50
نیاز سنجی و مداخالت 

ارتقای سالمت
25

اجرا و گزارش نیازسنجی سالمت 

(براساس مستندات)
35

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/12/011399/12/15

گزارش تدوین برنامه مداخالتی مبتنی 

بر نیازهای احصا شده در تمامی سطوح


بهداشت






405 از 208صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

25آموزش سالمت همگانی50
تدوین راهنماها و بسته های اطالع 

(یکساله)رسانی مورد نیاز
20

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/12/011399/12/15

گزارش عناوین راهنماها و بسته های 

(یکساله)اطالع رسانی تهیه شده 


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

25آموزش سالمت همگانی50

اجرا و ارزشیابی کمپین های اطالع 

رسانی و آموزشی چندرسانه ای در 

خصوص برنامه های آموزش و ارتقای 

با اولولیت پیشگیری و کنترل )سالمت 

(شش ماهه اول)(19کووید 

30
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/07/011399/07/30

گروه - زمان اجرا- گزارش نام کمپین

/ دولتی)سازمان های همکار - هدف

محل توزیع و پخش - (غیر دولتی

نوع رسانه و ارزشیابی کمپین - رسانه

(شش ماهه اول)



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

25آموزش سالمت همگانی50

اجرا و ارزشیابی کمپین های اطالع 

رسانی و آموزشی چندرسانه ای در 

خصوص برنامه های آموزش و ارتقای 

(یکساله)سالمت 

30
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/12/011399/12/15

گروه - زمان اجرا- گزارش نام کمپین

/ دولتی)سازمان های همکار - هدف

محل توزیع و پخش - (غیر دولتی

نوع رسانه و ارزشیابی کمپین - رسانه

(یکساله)



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

25آموزش سالمت همگانی50

تدوین راهنماها و بسته های اطالع 

با اولویت پیشگیری و کنترل  )رسانی 

(شش ماهه اول )(19کووید 

20
دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
1399/03/011399/03/30

گزارش عناوین راهنماها و بسته های 

شش ماهه )اطالع رسانی تهیه شده 

(اول



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

15

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

25سنجش سواد سالمت50
اجرا و تهیه گزارش سنجش سواد 

(یکساله)سالمت 
50

دفتر آموزش و 

ارتقا سالمت
گزارش1399/12/011399/12/15

بهداشت






405 از 209صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

10

ارتقاء خدمات حوزه 

بهداشت مبتنی بر پرونده 

الکترونیک سالمت در 

 واحدهای ارائه ۱۰۰%

دهنده خدمت

70
تکمیل و توسعه - اصالح 

سامانه الکترونیک سالمت
100

توسعه پرونده الکترونیک سالمت در 

دانشگاه ها
40

مرکز مدیریت 

شبکه
1399/01/151399/12/29

 جمعیتی که حداقل یکبار خدمت -1

 گرفته است تقسیم بر جمعیت ثبت

2نام  شده درسامائه دانشگاه  - 

 جمعیتی که حداقل یکبار خدمت

 گرفته است تقسیم بر جمعیت تحت

پوشش دانشگاه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

10

ارتقاء خدمات حوزه 

بهداشت مبتنی بر پرونده 

الکترونیک سالمت در 

 واحدهای ارائه ۱۰۰%

دهنده خدمت

70
تکمیل و توسعه - اصالح 

سامانه الکترونیک سالمت
100

توسعه پرونده الکترونیک سالمت در 

دانشگاه ها جهت غربالگری بیماری 

19-کووید 

20
مرکز مدیریت 

شبکه
1399/01/151399/12/15

تعداد غربالگری انجام شده در کل 

کشور


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
70

ارتفاء توانمندی ها و 

ظرفیت های 

بیمارستانهای  دانشگاهها 

در مواجهه با انواع 

تهدیدات

50

آماده سازی بیمارستانهای 

منتخب دانشگاهها در مقابله 

CBRNEبا حوادث 

100
تدوین برنامه مقابله با حوادث 

C BR NE
1399/06/011399/06/31پدافند30

 hazmatمستندات تشکیل تیمهای 

و برنامه ریزی آنها


کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
70

ارتفاء توانمندی ها و 

ظرفیت های 

بیمارستانهای  دانشگاهها 

در مواجهه با انواع 

تهدیدات

50

آماده سازی بیمارستانهای 

منتخب دانشگاهها در مقابله 

CBRNEبا حوادث 

1399/12/011399/12/29پدافند35استاندارد سازی فضای فیزیکی100
تصویر و مستندات فضای فیزیکی 

استاندارد بر اساس دستورالعمل


پدافند 

غیر 

عامل

بهداشت






405 از 210صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

کاهش عوامل خطر و بار 

بیماری ها
70

ارتفاء توانمندی ها و 

ظرفیت های 

بیمارستانهای  دانشگاهها 

در مواجهه با انواع 

تهدیدات

50

آماده سازی بیمارستانهای 

منتخب دانشگاهها در مقابله 

CBRNEبا حوادث 

1399/12/011399/12/29پدافند35تجهیز بیمارستان به تجهیزات مورد نیاز100
لیست تجهیزات موجود در بیمارستان 

CBRNEدر زمینه 


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

دانش - ارتقا سطح مهارت 

و نگرش نظام سالمت در 

زمینه مفاهیم پدافند غیر 

عامل

100

اساتید و  - آموزش پرسنل 

دانشگاههای ...  دانشجویان و

علوم پزشکی در زمینه 

C BR NE

100
/ سمینار / برگزاری کارگاه آموزشی 

مانور در نیمه اول سال/ همایش 
1399/06/011399/06/31پدافند50

/ سمینار / مستندات برگزاری کارگاه 

با ذکر نام شرکت ... همایش و 

کنندکان به صورتی که در طول سال 

 ) درصد گروه هدف آموزش دیده 20

 درصد 10 ماه اول و 6 درصد در 10

( ماه دوم 6در 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

30

دانش - ارتقا سطح مهارت 

و نگرش نظام سالمت در 

زمینه مفاهیم پدافند غیر 

عامل

100

اساتید و  - آموزش پرسنل 

دانشگاههای ...  دانشجویان و

علوم پزشکی در زمینه 

C BR NE

100
/ سمینار / برگزاری کارگاه آموزشی 

مانور در نیمه دوم سال/ همایش 
1399/12/011399/12/29پدافند50

/ سمینار / مستندات برگزاری کارگاه 

با ذکر نام شرکت ... همایش و 

کنندکان به صورتی که در طول سال 

 درصد گروه هدف آموزش20



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10
تنظیم و تصویب و ابالغ آیین نامه 

داخلی
10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات آیین نامه داخلی و ابالغ آن1399/01/201399/01/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10

گزارش برگزاری مستمر جلسات 

کارگروه آموزش به بیمار و خود 

مراقبتی و ارتقاء سالمت در دانشگاه ها 

سه ماهه -و کلیه مراکز تحت پوشش

اول

10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

صورتجلسات  و تکمیل فایل پیوست1399/04/011399/04/10

پدافند 

غیر 

عامل

پرستاری






405 از 211صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10

گزارش برگزاری مستمر جلسات 

کارگروه آموزش به بیمار و خود 

مراقبتی و ارتقاء سالمت در دانشگاه ها 

سه ماهه -و کلیه مراکز تحت پوشش

دوم

10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

صورتجلسات  و تکمیل فایل پیوست1399/07/011399/07/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10

گزارش برگزاری مستمر جلسات 

کارگروه آموزش به بیمار و خود 

مراقبتی و ارتقاء سالمت در دانشگاه ها 

سه ماهه -و کلیه مراکز تحت پوشش

سوم

10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

صورتجلسات  و تکمیل فایل پیوست1399/10/011399/10/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10

گزارش برگزاری مستمر جلسات 

کارگروه آموزش به بیمار و خود 

مراقبتی و ارتقاء سالمت در دانشگاه ها 

سه ماهه -و کلیه مراکز تحت پوشش

چهارم

10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

صورتجلسات  و تکمیل فایل پیوست1399/12/011399/12/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10
ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد کارگروه 

سه ماهه اول-
10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/04/011399/04/10
مستندات گزارشات و چک لیست ها  

و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10
ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد کارگروه 

سه ماهه دوم-
10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10
مستندات گزارشات و چک لیست ها  

و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10
ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد کارگروه 

سه ماهه سوم-
10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/10/011399/10/10
مستندات گزارشات و چک لیست ها  

و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

استقرار ساختار هماهنگ 

آموزش به بیمار و خانواده در 

دانشگاه ها و مراکز تابعه

10
ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد کارگروه 

سه ماهه چهارم-
10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10
مستندات گزارشات و چک لیست ها  

و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی آموزش 

به بیمار و خانواده
10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات برنامه عملیاتی مربوطه1399/02/011399/02/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10تدوین سیاست ها10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/02/011399/02/31
مستندات گزارشات و تکمیل فایل 

پیوست


پرستاری






405 از 212صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
پایش  و نظارت مستمر بر اجرای 

شش ماهه اول-صحیح  سیاست ها
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10
مستندات  / 98گزارش وضعیت سال 

گزارشات و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
پایش  و نظارت مستمر بر اجرای 

شش ماهه دوم-صحیح  سیاست ها 
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10
مستندات  / 98گزارش وضعیت سال 

گزارشات و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

5تدوین فرآیندها10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/03/011399/03/31
مستندات گزارشات و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
پایش  و نظارت مستمر بر اجرای 

شش ماهه اول-صحیح  فرآیندها
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10
مستندات  / 98گزارش وضعیت سال 

گزارشات و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
پایش  و نظارت مستمر بر اجرای 

شش ماهه دوم-صحیح  فرآیندها
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10
مستندات  / 98گزارش وضعیت سال 

گزارشات و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

5تدوین شاخص ها10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/03/011399/03/31
مستندات گزارشات و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
پایش  و نظارت مستمر بر اجرای 

شش ماهه اول-صحیح  شاخص ها 
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10
مستندات  / 98گزارش وضعیت سال 

گزارشات و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
پایش  و نظارت مستمر بر اجرای 

شش ماهه دوم-صحیح  شاخص ها 
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10
مستندات  / 98گزارش وضعیت سال 

گزارشات و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

5تدوین دستورالعمل ها و خط مشی ها10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/03/011399/03/31
مستندات گزارشات و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10

پایش  و نظارت مستمر بر اجرای 

صحیح  دستورالعمل ها و خط مشی 

شش ماهه اول-ها

5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10
مستندات  / 98گزارش وضعیت سال 

گزارشات و تکمیل فایل پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10

پایش  و نظارت مستمر بر اجرای 

صحیح  دستورالعمل ها و خط مشی 

شش ماهه دوم-ها

5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10
مستندات  / 98گزارش وضعیت سال 

گزارشات و تکمیل فایل پیوست


پرستاری






405 از 213صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10

نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

فعالیت های ندرج در برنامه عملیاتی 

سه ماهه -آموزش به بیمار و خانواده 

اول

5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/04/011399/04/10

چک لیست های - محتوای دوره ها

تکمیل شده و گزارشات تحلیلی و 

تکمیل فایل پیوست



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

سه ماهه دوم-برنامه ها
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10

چک لیست های - محتوای دوره ها

تکمیل شده و گزارشات تحلیلی و 

تکمیل فایل پیوست



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

سه ماهه سوم-برنامه ها
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/10/011399/10/10

چک لیست های - محتوای دوره ها

تکمیل شده و گزارشات تحلیلی و 

تکمیل فایل پیوست



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثر بخشی اجرای برنامه 

های اختصاصی آموزش به 

بیمار و خانواده

10
نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

سه ماهه چهارم-برنامه ها
5

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10

چک لیست های - محتوای دوره ها

تکمیل شده و گزارشات تحلیلی و 

تکمیل فایل پیوست



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

توانمند سازی پرستاران در 

حیطه آموزش به بیمار و 

خانواده

10
نیازسنجی و اولویت بندی نیاز - ارزیابی

ها
20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات نیازسنجی ها1399/01/201399/01/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

توانمند سازی پرستاران در 

حیطه آموزش به بیمار و 

خانواده

10
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی 

آموزشی توانمند سازی
30

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/02/011399/02/10
مستندات تقویم زمانبندی ساالنه و 

برنامه عملیاتی مربوطه


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

توانمند سازی پرستاران در 

حیطه آموزش به بیمار و 

خانواده

10
نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

شش ماهه اول- برنامه ها
15

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10

چک لیست های - محتوای دوره ها

تکمیل شده و گزارشات تحلیلی و 

تکمیل فایل پیوست



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

توانمند سازی پرستاران در 

حیطه آموزش به بیمار و 

خانواده

10
نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

شش ماهه دوم- برنامه ها
15

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10

چک لیست های - محتوای دوره ها

تکمیل شده و گزارشات تحلیلی و 

تکمیل فایل پیوست



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال در اجرای 

برنامه های ملی سالمت در 

دانشگاه ها

10تدوین تقویم سالمت سال10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/01/201399/01/31
مستند تقویم مناسبت های بهداشتی 

99سال 


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال در اجرای 

برنامه های ملی سالمت در 

دانشگاه ها

30تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مرتبط10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات برنامه عملیاتی مربوطه1399/01/201399/01/31

پرستاری






405 از 214صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال در اجرای 

برنامه های ملی سالمت در 

دانشگاه ها

10

نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

فعالیت های مندرج در  برنامه عملیاتی 

سه ماهه اول- مربوطه

10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/04/011399/04/10
گزارشات تحلیلی و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال در اجرای 

برنامه های ملی سالمت در 

دانشگاه ها

10

نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

برنامه ها نظارت و پایش مستمر 

اثربخشی اجرای فعالیت های مندرج 

سه ماهه - در  برنامه عملیاتی مربوطه

دوم

10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10
گزارشات تحلیلی و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال در اجرای 

برنامه های ملی سالمت در 

دانشگاه ها

10

نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

برنامه ها نظارت و پایش مستمر 

اثربخشی اجرای فعالیت های مندرج 

سه ماهه - در  برنامه عملیاتی مربوطه

سوم

10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/10/011399/10/10
گزارشات تحلیلی و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال در اجرای 

برنامه های ملی سالمت در 

دانشگاه ها

10

نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

برنامه ها نظارت و پایش مستمر 

اثربخشی اجرای فعالیت های مندرج 

سه ماهه - در  برنامه عملیاتی مربوطه

چهارم

10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10
گزارشات تحلیلی و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال پرستاران در 

پیشگیری و ارتقاء سالمت و 

کنترل بیماری های غیر واگیر

10

ارزیابی سیستماتیک و اولویت بندی 

نیاز های پیشگیری و ارتقاء سالمت و 

کنترل بیماری های غیر واگیر

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/02/011399/02/31
مستندات گزارشات و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال پرستاران در 

پیشگیری و ارتقاء سالمت و 

کنترل بیماری های غیر واگیر

30تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مرتبط10

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات برنامه عملیاتی مربوطه1399/03/011399/03/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال پرستاران در 

پیشگیری و ارتقاء سالمت و 

کنترل بیماری های غیر واگیر

10

نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

فعالیت های مندرج در  برنامه عملیاتی 

شش ماهه اول-مربوطه

25

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/07/10
گزارشات تحلیلی و تکمیل فایل 

پیوست


پرستاری






405 از 215صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

مشارکت فعال پرستاران در 

پیشگیری و ارتقاء سالمت و 

کنترل بیماری های غیر واگیر

10

نظارت و پایش مستمر اثربخشی اجرای 

فعالیت های مندرج در  برنامه عملیاتی 

شش ماهه دوم-مربوطه

25

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/12/011399/12/10
گزارشات تحلیلی و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ایجاد ابر اطالعاتی در حیطه 

آموزش بیمار بین دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور

10

فراخوان و دریافت کلیه مستندات 

از  )حیطه آموزش به بیمار و خانواده

(کلیه مراکز تابعه 

40

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مربوطه1399/04/011399/06/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ایجاد ابر اطالعاتی در حیطه 

آموزش بیمار بین دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور

10

تجمیع و تدوین شناسنامه کلیه 

مستندات حیطه آموزش به بیمار و 

خانواده

40

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/07/011399/09/30
مستندات مربوطه و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ایجاد بانک اطالعاتی 

کارشناسان فعال در حیطه 

آموزش به بیمار و خانواده

10

تعیین حداقل توانمندی های الزم  

جهت احراز - کارشناس پرستاری

مسئولیت آموزش به بیمار

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

1399/02/011399/02/31
مستندات مرتبط و تکمیل فایل 

پیوست


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ایجاد بانک اطالعاتی 

کارشناسان فعال در حیطه 

آموزش به بیمار و خانواده

10

ارزیابی و پایش صالحیت و مهارت های 

شش ماهه -کارشناسان آموزش به بیمار

اول

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

گزارش تحلیلی و چک لیست1399/07/011399/07/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ایجاد بانک اطالعاتی 

کارشناسان فعال در حیطه 

آموزش به بیمار و خانواده

10

ارزیابی و پایش صالحیت و مهارت های 

شش ماهه -کارشناسان آموزش به بیمار

دوم

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

گزارش تحلیلی و چک لیست1399/12/011399/12/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ایجاد بانک اطالعاتی 

کارشناسان فعال در حیطه 

آموزش به بیمار و خانواده

10
تکمیل فایل بانک اطالعات کارشناسان 

آموزش به بیمار
20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

فایل پیوست1399/03/011399/03/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ایجاد بانک اطالعاتی 

کارشناسان فعال در حیطه 

آموزش به بیمار و خانواده

10
به روز رسانی فایل بانک اطالعات 

کارشناسان آموزش به بیمار
20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

فایل پیوست1399/12/011399/12/10

پرستاری






405 از 216صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

پایش مستمر و مدیریت نتایج 

عملکردی در حیطه آموزش 

به بیمار و خانواده

10
تقویم زمانبندی بازدید های نظارتی و 

پایش عملکرد
20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

تقویم زمانبندی1399/01/201399/01/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

پایش مستمر و مدیریت نتایج 

عملکردی در حیطه آموزش 

به بیمار و خانواده

10

گزارش تحلیلی نظارت برعملکرد حیطه 

آموزش به بیمار و پایش شاخص های 

سه ماهه اول-مربوطه

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/04/011399/04/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

پایش مستمر و مدیریت نتایج 

عملکردی در حیطه آموزش 

به بیمار و خانواده

10

گزارش تحلیلی نظارت برعملکرد حیطه 

آموزش به بیمار و پایش شاخص های 

سه ماهه دوم-مربوطه

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/04/011399/04/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

پایش مستمر و مدیریت نتایج 

عملکردی در حیطه آموزش 

به بیمار و خانواده

10

گزارش تحلیلی نظارت برعملکرد حیطه 

آموزش به بیمار و پایش شاخص های 

سه ماهه سوم-مربوطه

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/10/011399/10/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

پایش مستمر و مدیریت نتایج 

عملکردی در حیطه آموزش 

به بیمار و خانواده

10

گزارش تحلیلی نظارت برعملکرد حیطه 

آموزش به بیمار و پایش شاخص های 

سه ماهه چهارم-مربوطه

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/12/011399/12/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثربخشی آموزش بیمار 

 )و خانواده در فرآیند ترخیص

(ترخیص ایمن 

10

برنامه مدون ارتقاء اثربخشی آموزش 

 )بیمار و خانواده در فرآیند ترخیص

(ترخیص ایمن 

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات برنامه تدوین شده1399/02/011399/02/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثربخشی آموزش بیمار 

 )و خانواده در فرآیند ترخیص

(ترخیص ایمن 

10

پایش اجرای برنامه مدون ارتقاء 

اثربخشی آموزش بیمار و خانواده در 

سه -(ترخیص ایمن  )فرآیند ترخیص

ماهه اول

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/04/011399/04/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثربخشی آموزش بیمار 

 )و خانواده در فرآیند ترخیص

(ترخیص ایمن 

10

پایش اجرای برنامه مدون ارتقاء 

اثربخشی آموزش بیمار و خانواده در 

سه -(ترخیص ایمن  )فرآیند ترخیص

ماهه دوم

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/07/011399/07/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثربخشی آموزش بیمار 

 )و خانواده در فرآیند ترخیص

(ترخیص ایمن 

10

پایش اجرای برنامه مدون ارتقاء 

اثربخشی آموزش بیمار و خانواده در 

سه -(ترخیص ایمن  )فرآیند ترخیص

ماهه سوم

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/10/011399/10/10

پرستاری






405 از 217صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء اثربخشی آموزش بیمار 

 )و خانواده در فرآیند ترخیص

(ترخیص ایمن 

10

پایش اجرای برنامه مدون ارتقاء 

اثربخشی آموزش بیمار و خانواده در 

سه -(ترخیص ایمن  )فرآیند ترخیص

ماهه چهارم

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/12/011399/12/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء انگیزه  پرستاران در 

ارائه آموزش به بیمار و خانواده
10

برنامه مدون حمایت و تقویت انگیزه 

کارشناسان آموزش به بیمار
20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/02/011399/02/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء انگیزه  پرستاران در 

ارائه آموزش به بیمار و خانواده
10

پایش اجرای برنامه مدون حمایت و 

تقویت انگیزه کارشناسان آموزش به 

شش ماهه اول-بیمار

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/07/011399/07/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء انگیزه  پرستاران در 

ارائه آموزش به بیمار و خانواده
10

پایش اجرای برنامه مدون حمایت و 

تقویت انگیزه کارشناسان آموزش به 

شش ماهه دوم-بیمار

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مشتندات مرتبط1399/12/011399/12/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء انگیزه  پرستاران در 

ارائه آموزش به بیمار و خانواده
10

گزارش تحلیلی نتایج رضایت سنجی از 

شش - کارشناسان آموزش به بیمار

ماهه اول

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/07/011399/07/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

افزایش میزان اثربخشی 

آموزش به بیمار
50

ارتقاء انگیزه  پرستاران در 

ارائه آموزش به بیمار و خانواده
10

گزارش تحلیلی نتایج رضایت سنجی از 

شش - کارشناسان آموزش به بیمار

ماهه ئوم

20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

مستندات مرتبط1399/12/011399/12/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

بازنگری و ارتقاء شاخص های 

ملی پرستاری
10

تحلیل وضعیت موجود شاخص های 

ملی پرستاری دانشگاه ها و مقایسه 

چند سال اخیر

20

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

گزارش تحلیل1399/02/011399/03/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

بازنگری و ارتقاء شاخص های 

ملی پرستاری
10

جمع بندی شاخص های ارسالی از 

دانشگاه ها به همراه تحلیل و انجام 

اقدامات مداخله ای جهت ارتقاء

20

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

گزارش1399/10/011399/12/10

پرستاری






405 از 218صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

طراحی اوراق پرونده بیمار در 

مراکز درمانی مراقبتی 

طوالنی مدت و هاسپیس 

(Long  Term 

Care/Hospice)  با توجه

 3  ماده 5-3به تبصره بند

آیین نامه ابالغی

10
انجام اصالحات با توجه به پیشنهادات 

صاحب نظران
20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

(مکاتبه با دانشگاهها)ارائه مستندات 1399/04/011399/05/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

تدوین بسته های استاندارد 

خدمات در مراکز 

  )(hospiceهاسپیس

5
انجام اصالحات با توجه به پیشنهادات 

صاحب نظران
20

- ارتقا سالمت

خدمات بالینی 

وپرستاری

(مکاتبه با دانشگاهها)ارائه مستندات 1399/04/011399/05/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

پیاده سازی سامانه شاخص 

های ملی پرستاری
10

آموزش به مسئولین برنامه شاخص ها 

در کل دانشگاه ها
15

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

تدوین راهنمای برنامه1399/08/151399/09/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

پیاده سازی سامانه شاخص 

های ملی پرستاری
10

ورود اطالعات مورد نیاز در سامانه 

شاخص ها
10

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

گزارش گیری1399/09/151399/10/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

پیاده سازی سامانه شاخص 

های ملی پرستاری
10

جمع آوری اطالعات شاخص های 

دانشگاه ها
10

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

نتایج جمع بندی1399/10/151399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

پیاده سازی سامانه شاخص 

های ملی پرستاری
5تحلیل و انجام اقدامات مداخله ای10

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

گزارشات تحلیل1399/11/151399/12/10

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

پیاده سازی سامانه صالحیت 

حرفه ای پرستاران
10

ابالغ و اطالع رسانی به دانشگاه ها 

جهت اجرا و دادن فراخوان
5

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

اطالع رسانی از طریق سایت1399/09/151399/10/15

پرستاری






405 از 219صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

پیاده سازی سامانه صالحیت 

حرفه ای پرستاران
20اجرای کشوری سامانه در دانشگاه10

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

مکاتبه با دانشگاه1399/10/151399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

پیاده سازی سامانه صالحیت 

حرفه ای پرستاران
10

آموزش به کاربران دانشگاه در مورد 

نحوه اجرای برنامه
10

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

مکاتبه1399/11/011399/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
70

ارتقاء کیفیت خدمات و 

مراقبت های پرستاری
50

پیاده سازی سامانه صالحیت 

حرفه ای پرستاران
10گزارش گیری از سامانه10

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

گزارش های دریافتی1399/12/011399/12/10

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

10
ارتقاء خدمات رفاهی 

کارکنان پرستاری
100

نیاز سنجی بررسی وضعیت 

مهد کودک ها در مراکز 

دانشگاهی در شیفت های 

غیر متعارف

50

دریافت اطالعات از دانشگاه ها جهت 

بررسی تعداد مهد کودک های موجود 

در مراکز درمانی

20

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

مکاتبه1399/03/011399/05/15

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

10
ارتقاء خدمات رفاهی 

کارکنان پرستاری
100

نیاز سنجی بررسی وضعیت 

مهد کودک ها در مراکز 

دانشگاهی در شیفت های 

غیر متعارف

50

برگزاری جلسه با مجمع خیرین 

محلی و انعکاس / سالمت کشوری

گزارش تحلیلی به معاونت پرستاری

25

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

صورت جلسات و گزارش کار1399/07/011399/09/30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

10
ارتقاء خدمات رفاهی 

کارکنان پرستاری
100

نیاز سنجی بررسی وضعیت 

مهد کودک ها در مراکز 

دانشگاهی در شیفت های 

غیر متعارف

50
جمع بندی نظرات جهت اقدام و ارائه 

به معاونت پرستاری و توسعه
30

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

صورت جلسات1399/10/011399/12/10

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20
افزایش بهره وری منابع 

انسانی پرستاری
60

بررسی وضعیت موجود نیروی 

انسانی کادر پرستاری و 

مقایسه با نرم های استاندارد 

ارائه شده از معاونت توسعه 

منابع و برنامه ریزی- مدیریت

10

دریافت اطالعات نسبت نیروی انسانی 

کادر پرستاری به تخت از تمامی 

دانشگاه ها

25

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

مکاتبه1399/02/151399/04/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20
افزایش بهره وری منابع 

انسانی پرستاری
60

تدوین و ابالغ آیین نامه رتبه 

بندی پلکانی پرستاران
10

ارسال به دانشگاه ها جهت اعمال نظر 

کارشناسی و جمع بندی آن
25

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

مکاتبه1399/06/011399/08/30

پرستاری
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20
افزایش بهره وری منابع 

انسانی پرستاری
60

مستند سازی هفته - برگزاری

1399پرستار در سال 
30برگزاری جشن روز پرستار10

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

تصاویر1399/09/151399/10/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20
افزایش بهره وری منابع 

انسانی پرستاری
60

مستند سازی هفته - برگزاری

1399پرستار در سال 
20ارسال مستندات روز پرستار10

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

مکاتبات صورتجلسه تصاویر1399/09/011399/11/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20
افزایش بهره وری منابع 

انسانی پرستاری
60

افزایش دانش )% 30آموزش 

از  (و مهارت های کار

 NICUپرستاران شاغل در 

در مراکز دانشگاهی سراسر 

کشور

15
% 30برگزاری دوره آموزشی برای 

پرستاران
30

توانمند سازی و 

بهبود سرمایه 

های انسانی 

پرستاری

گزارش کار1399/10/011399/11/10

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

توسعه شرکت های دانش 

بر )بنیان حوزه سالمت 

اساس تعداد شرکت های 

(دانش بنیان

13

برگزاری دوره توانمندسازی 

در حوزه فناوریهای سالمت و 

توسعه و بروز رسانی سامانه 

آموزش مجازی

25

شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه 

فناوری از طریق سامانه آموزش مجازی 

دانشگاه مجازی

50
دفتر توسعه 

فناوری سالمت
1399/07/011399/10/30

گواهی پایان دوره ای که توسط سامانه 

اعطا می شود


توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

توسعه و تقویت مراکز 

رشد فناوری دانشگاه های 

بر اساس )علوم پزشکی 

تعداد واحدهای فناور 

مستقر در مراکز رشد به 

تعداد کل مراکز رشد 

(حوزه سالمت

23

توسعه و تقویت مراکز رشد 

فناوری دانشگاه های علوم 

پزشکی

100

ورود اطالعات توسط مراکز رشد 

دانشگاه ها و گزارشگیری اولیه از 

پایلوت سامانه مدیریت فعالیت های 

مراکز رشد فناوری دانشگاه های علوم 

پزشکی

20
دفتر توسعه 

فناوری سالمت
1399/09/011399/12/15

مستنداتی از بارگداری اطالعات در 

سامانه


پرستاری

تحقیقات 

و فناوری






405 از 221صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

توسعه و تقویت مراکز 

رشد فناوری دانشگاه های 

بر اساس )علوم پزشکی 

تعداد واحدهای فناور 

مستقر در مراکز رشد به 

تعداد کل مراکز رشد 

(حوزه سالمت

23

توسعه و تقویت مراکز رشد 

فناوری دانشگاه های علوم 

پزشکی

100

از  (Seed Money)حمایت بدو ورود 

شرکت های مستقر در مرکز رشد که 

در - منطبق با آیین نامه جدید استقرار

مراکز رشد حوزه سالمت پذیرش شده 

اند

10
دفتر توسعه 

فناوری سالمت
مستنداتی از حمایت های انجام شده1399/08/011399/11/30

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

افزایش تعداد ثبت 

اختراعات داخل و خارج 

حوزه سالمت نسبت به 

کل ثبت شده

6

افزایش آگاهی محققین و 

فناوران حوزه سالمت درمورد 

فرآیند ثبت اختراع داخلی و 

خارجی

100

 برگزاری کارگاه های آموزشی مالکیت :

 فکری مختص فرآیند ثبت اختراعات

داخلی و خارجی

60
دفتر توسعه 

فناوری سالمت
مستندات کارگاه های برگزار شده1399/09/011399/12/15

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

افزایش تعداد ثبت 

اختراعات داخل و خارج 

حوزه سالمت نسبت به 

کل ثبت شده

6

افزایش آگاهی محققین و 

فناوران حوزه سالمت درمورد 

فرآیند ثبت اختراع داخلی و 

خارجی

100

ارائه مشاوره های تخصصی جهت ثبت 

اختراعات داخلی و خارجی توسط دفاتر 

مالکیت فکری دانشگاه های علوم 

پزشکی

40
دفتر توسعه 

فناوری سالمت
1399/09/011399/12/15

گزارش دفاتر مالکیت فکری دانشگاه 

ها از اقدامات صورت گرفته


توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

افزایش تعداد محصوالت 

دانش بنیان تجاری شده 

در بازار داخلی

8

حمایت از واحد ها و هسته 

های فناور و شرکت های 

دانش بنیان مستقر در مراکز 

رشد دانشگاه های علوم 

پزشکی

100

 تامین امکانات و خدمات مورد نیاز :

 واحد های فناور و شرکت های دانش

بنیان مستقر در مراکز رشد

50
دفتر توسعه 

فناوری سالمت
گزارشی از حمایت های انجام شده1399/07/011399/10/30

تحقیقات 

و فناوری
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

افزایش تعداد محصوالت 

دانش بنیان تجاری شده 

در بازار داخلی

8

حمایت از واحد ها و هسته 

های فناور و شرکت های 

دانش بنیان مستقر در مراکز 

رشد دانشگاه های علوم 

پزشکی

100

حمایت از واحد ها و هسته های فناور 

و شرکت های دانش بنیان مستقر در 

مراکز رشد جهت تسهیل فرآیند اخذ 

مجوز

50
دفتر توسعه 

فناوری سالمت
گزارشی از حمایت های انجام شده1399/09/011399/12/15

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

افزایش برگزاری ایده 

بازارها و کارگاه های 

آموزشی ثبت اختراعات

8

تامین امکانات مورد نیاز 

جهت برگزاری ایده بازار ها و 

کارگاه های آموزشی ثبت 

اختراعات

100
اطالع رسانی ایده بازار ها و کارگاه های 

ثبت اختراعات در آستانه برگزاری
20

دفتر توسعه 

فناوری سالمت
1399/09/011399/12/15

گزارشی از اطالع رسانی های صورت 

گرفته


توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

افزایش برگزاری ایده 

بازارها و کارگاه های 

آموزشی ثبت اختراعات

8

تامین امکانات مورد نیاز 

جهت برگزاری ایده بازار ها و 

کارگاه های آموزشی ثبت 

اختراعات

100
تامین امکانات جهت برگزاری ایده بازار 

ها و کارگاه های آموزشی
50

دفتر توسعه 

فناوری سالمت
1399/07/011399/10/30

گزارش ستاد و دانشگاه ها از حمایت 

های صورت گرفته


توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

50

افزایش تعداد صندوق های 

پژوهش و فناوری در 

حوزه سالمت

10

حمایت مالی جهت 

سهامداری دانشگاه ها در 

صندوق های سالمت

50

تخصیص اعتبار به دانشگاه جهت 

سهامداری در صندوق های پژوهش و 

فناوری حوزه سالمت

100
دفتر توسعه 

فناوری سالمت
1399/09/011399/12/15

مستندات مربوط به اعتبارات تخصیص 

یافته


توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد محققان 

علوم پزشکی ایرانی با 

 و 15معادل hشاخص 

scopusباالتر براساس 

7
برنامه پزشک پژوهشگر  

(C linician S cientist)
100

ظرفیت سازی برای جذب و پذیرش 

پزشک پژوهشگر در دانشگاه
5

دبیرخانه شورای 

راهبردی برنامه 

پزشک پژوهشگر

1399/07/011399/12/15

مستندات مربوط به گزارش افزایش 

تعداد افراد واجد شرایط استاد 

راهنمای دستیار پزشک پژوهشگر به 

تفکیک مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه 

عنوان فایل )pdfبه شکل فایل 

Capacity-اسم دانشگاه به انگلیسی)



تحقیقات 

و فناوری
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد محققان 

علوم پزشکی ایرانی با 

 و 15معادل hشاخص 

scopusباالتر براساس 

7
برنامه پزشک پژوهشگر  

(C linician S cientist)
100

شناسایی دانشجویان و دستیاران 

مستعد برای ورود به برنامه پزشک 

پژوهشگر در دانشگاه

2

دبیرخانه شورای 

راهبردی برنامه 

پزشک پژوهشگر

1399/07/011399/09/30

مستندات مربوط به گزارش شناسایی 

- دانشجویان و دستیاران مستعد

حداقل به میزان یک درصد ظرفیت 

لیست : پذیرش دانشگاه در همان سال

دانشجویان و دستیاران مستعد ورود به 

به شکل فایل (ذکر شرایط)برنامه

pdf( عنوان فایلIdentification-

(اسم دانشگاه به انگلیسی



توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد محققان 

علوم پزشکی ایرانی با 

 و 15معادل hشاخص 

scopusباالتر براساس 

7
برنامه پزشک پژوهشگر  

(C linician S cientist)
100

همکاری دانشگاه در برگزاری فراخوان 

هفتم
5

دبیرخانه شورای 

راهبردی برنامه 

پزشک پژوهشگر

1399/04/011399/06/30

 نامه اعالم فراخوان در دانشگاه و 

مراکز تحقیقاتی به شکل فایل 

pdf( عنوان فایلCoopration-

لینک خبر  - (اسم دانشگاه به انگلیسی

 از خبر مربوطه در Screen-Shotو 

یک فایل : وب سایت دانشگاه

PowerPointدر -   تهیه نموده

صفحه اول آن نام دانشگاه را بهمراه 

لینک خبر درج نمایید و در صفحه 

دوم آن عکس خبر مربوطه در وب 

سپس . سایت دانشگاه را کپی نمایید

 ذخیره و ارسال pdfآن را بصورت 

اسم دانشگاه -Link:عنوان فایل)کنید

مستندات مربوط به  - (به انگلیسی

گزارش تعداد موافقت ارسال شده از 

معاونت پژوهشی دانشگاه با جذب 

متقاضیان ورود به برنامه و گزارش 

برگزاری جلسات مصاحبه ساختارمند 

با متقاضیان واجد شرایط با هماهنگی 

دبیرخانه شورای راهبری برنامه پزشک 

عنوان )pdfپژوهشگر به شکل فایل 

اسم دانشگاه به -Applicantفایل 

(انگلیسی



تحقیقات 

و فناوری
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد محققان 

علوم پزشکی ایرانی با 

 و 15معادل hشاخص 

scopusباالتر براساس 

7
برنامه پزشک پژوهشگر  

(C linician S cientist)
100

برگزاری جلسات و کارگاه های معرفی 

به - برنامه تربیت پزشک پژوهشگر

دانشجویان و دستیاران مستعد توسط 

دانشگاه

3

دبیرخانه شورای 

راهبردی برنامه 

پزشک پژوهشگر

1399/07/011399/12/15

محتوا و -  نامه تاییدیه برای برنامه

مدرسین کارگاه به شکل فایل 

pdf( عنوان فایلLetter of 

Workshop- اسم دانشگاه به

برنامه کارگاه به شکل  - (انگلیسی

 ofعنوان فایلخب )pdfفایل 

Workshop Schedule- اسم

فهرست اسامی  - (دانشگاه به انگلیسی

شرکت )و اطالعات شرکت کنندگان

کنندگان در کارگاه بهمراه شماره ملی 

عنوان )pdfبه شکل فایل  (و امضا

اسم -List of Workshopفایل 

(دانشگاه به انگلیسی



توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد محققان 

علوم پزشکی ایرانی با 

 و 15معادل hشاخص 

scopusباالتر براساس 

7
برنامه پزشک پژوهشگر  

(C linician S cientist)
100

فعالیت های انجام شده در دانشگاه 

برای توسعه کمی و کیفی مراکز 

میزبان برنامه براساس شرایط مندرج 

در آئین نامه برنامه پزشک پژوهشگر و 

قوانین و مقررات جاری

5

دبیرخانه شورای 

راهبردی برنامه 

پزشک پژوهشگر

1399/07/011399/12/15

کاربرگ ارسالی مراکز واجد شرایط 

متقاضی ورود به برنامه و تعداد 

کاربرگ جدید برای مراکز متقاضی 

تمدید مجوز یا افزایش ظرفیت به 

عنوان فایل )pdfشکل فایل 

Activity-اسم دانشگاه به انگلیسی)



توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مقاالت پر 

استناد در حوزه سالمت بر 

ESIاساس 

7
جذب دستیار پژوهش در 

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
4فراخوان برنامه در شش ماهه اول40

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

1399/07/011399/07/30
لینک خبر مربوطه در وب سایت 

دانشگاه ها


توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مقاالت پر 

استناد در حوزه سالمت بر 

ESIاساس 

7
جذب دستیار پژوهش در 

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
4فراخوان برنامه در شش ماهه دوم40

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

1399/12/011399/12/15
لینک خبر مربوطه در وب سایت 

دانشگاه ها


تحقیقات 

و فناوری






405 از 225صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

بررسی و تهیة گزارش تعداد مقاالت 

نشریات در هر دوره نشر در هر یک از 

سه ماهه )نشریات مصوب دانشگاهی

(اول

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

بررسی و تهیه گزارش تعداد مقاالت 

نشریات در هر دوره نشر در هر یک از 

سه ماهه  )نشریات مصوب دانشگاهی

(دوم

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

بررسی و تهیه گزارش تعداد مقاالت 

نشریات در هر دوره نشر در هر یک از 

سه ماهه )نشریات مصوب دانشگاهی

(سوم

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

بررسی و تهیه گزارش تعداد مقاالت 

نشریات در هر دوره نشر در هر یک از 

سه ماهه  )نشریات مصوب دانشگاهی

(چهارم

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

ارزیابی وب سایت مجالت علمی 

پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی 

(سه ماهه اول)کشور

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

تحقیقات 

و فناوری






405 از 226صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

ارزیابی وب سایت مجالت علمی 

پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی 

(سه ماهه دوم)کشور

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

ارزیابی وب سایت مجالت علمی 

پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی 

(سه ماهه سوم)کشور

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

ارزیابی وب سایت مجالت علمی 

پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی 

(سه ماهه چهارم)کشور

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

 در ORCIDبکارگیری و نمایش - درج

سه )تمامی مقاالت مجالت دانشگاه 

(ماهه اول

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

 در ORCIDبکارگیری و نمایش - درج

سه )تمامی مقاالت مجالت دانشگاه 

(ماهه دوم

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

تحقیقات 

و فناوری






405 از 227صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

 در ORCIDبکارگیری و نمایش - درج

سه )تمامی مقاالت مجالت دانشگاه 

(ماهه سوم

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مجالت 

علوم پزشکی نمایه شده 

 و PubMedدر 

S copus

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

نشریات علمی و پژوهشی 

علوم پزشکی کشور

100

 در ORCIDبکارگیری و نمایش - درج

سه )تمامی مقاالت مجالت دانشگاه 

(ماهه چهارم

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مقاالت 

منتشر شده توسط 

دانشگاه های علوم پزشکی 

در پایگاه استنادی 

Scopus 25 که در %

مجالت برتر هر رشته 

 SJRبراساس شاخص 

یافت می شود به کل 

مقاالت دانشگاه های علوم 

پزشکی

7

برگزاری دوره های مدون 

اخالق در پژوهش به منظور 

توانمندسازی ذی نفعان

5

برگزاری حداقل یک کارگاه توسط 

حداقل )کمیته های اخالق دانشگاهی 

با یکی از موضوعات - ( نفره30

مطروحه برای هر دانشگاه با توجه به 

تیپ بندی دانشگاه

30

دبیرخانه کمیته 

اخالق در 

پژوهش های 

زیست پزشکی

گزارش برگزاری- مجوز برگزاری1399/11/011399/12/15

تحقیقات 

و فناوری






405 از 228صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مقاالت 

منتشر شده توسط 

دانشگاه های علوم پزشکی 

در پایگاه استنادی 

Scopus 25 که در %

مجالت برتر هر رشته 

 SJRبراساس شاخص 

یافت می شود به کل 

مقاالت دانشگاه های علوم 

پزشکی

7

ارزیابی طرح های مصوب 

دانشگاه ها بر اساس لیست 

اولویتهای تحقیقاتی مصوب

5

بررسی صورتجلسه شورای پژوهشی 

دانشگاه و انطباق طرح های مصوب با 

لیست اولویت های تحقیقاتی مصوب 

دانشگاه

100

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

1399/01/011399/12/15

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه 

گزارش انطباق لیست اولویتهای + ها 

تحقیقاتی مصوب باصورتجلسه شورای 

پژوهشی  دانشگاه ملزم به رعایت 

طرحهای مصوب خود در %60سقف 

راستای لیست اولویتهای تحقیقاتی 

.می باشد



توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مقاالت 

منتشر شده توسط 

دانشگاه های علوم پزشکی 

در پایگاه استنادی 

Scopus 25 که در %

مجالت برتر هر رشته 

 SJRبراساس شاخص 

یافت می شود به کل 

مقاالت دانشگاه های علوم 

پزشکی

7
استانداردسازی پژوهش بر 

حیوانات ازمایشگاهی
20

تشکیل کمیته های اخالق در پژوهش 

بر حیوانات آزمایشگاهی
40

دبیرخانه کمیته 

اخالق در 

پژوهش های 

زیست پزشکی

1399/11/011399/12/15
ثبت در - ارسال بالغ عضویت اعضا

سامانه ملی اخالق


تحقیقات 

و فناوری






405 از 229صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مقاالت 

منتشر شده توسط 

دانشگاه های علوم پزشکی 

در پایگاه استنادی 

Scopus 25 که در %

مجالت برتر هر رشته 

 SJRبراساس شاخص 

یافت می شود به کل 

مقاالت دانشگاه های علوم 

پزشکی

7
استانداردسازی پژوهش بر 

حیوانات ازمایشگاهی
20

- پرورش- استانداردسازی مراکز تکثیر

نگهداری و استفاده از حیوانات 

آزمایشگاهی

30

دبیرخانه کمیته 

اخالق در 

پژوهش های 

زیست پزشکی

ارایه گزارش استانداردسازی1399/11/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تعداد مقاالت 

منتشر شده توسط 

دانشگاه های علوم پزشکی 

در پایگاه استنادی 

Scopus 25 که در %

مجالت برتر هر رشته 

 SJRبراساس شاخص 

یافت می شود به کل 

مقاالت دانشگاه های علوم 

پزشکی

7
استانداردسازی پژوهش بر 

حیوانات ازمایشگاهی
20

- پرورش- ثبت شناسنامه مراکز تکثیر

نگهداری و استفاده از حیوانات 

آزمایشگاهی در سامانه ملی اخالق در 

پژوهش

30

دبیرخانه کمیته 

اخالق در 

پژوهش های 

زیست پزشکی

1399/11/011399/12/15
درج اطالعات  مراکز  در سامانه ملی 

اخالق


تحقیقات 

و فناوری






405 از 230صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش پژوهش های بین 

المللی حوزه سالمت 

نسبت به کل پژوهش 

براساس )های سالمت 

. Intشاخص 

Collaboration در 

گزارش سالیانه 

S C Image)

7

برقراری تعامل با محققان 

علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم 

وغیر ایرانی

70

گزارش دستاوردهای دانشگاه های علوم 

پزشکی در حیطه بین المللی سازی 

۹۸پژوهش و فناوری در سال 

33

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

ارایه گزارش مربوطه طبق دستورالعمل1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش پژوهش های بین 

المللی حوزه سالمت 

نسبت به کل پژوهش 

براساس )های سالمت 

. Intشاخص 

Collaboration در 

گزارش سالیانه 

S C Image)

7

برقراری تعامل با محققان 

علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم 

وغیر ایرانی

70

ارایه برنامه های دانشگاه های علوم 

پزشکی در حیطه بین المللی سازی 

99پژوهش و فناوری در سال 

34

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

ارایه گزارش مربوطه طبق دستورالعمل1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش طرح های پژوهشی 

ملی و فرادانشگاهی در 

حوزه علوم پزشکی

7
برنامه ملی ثبت بیماری ها و 

پیامدهای سالمت
50

راه اندازی یا گزارش از برنامه های ثبت 

بیماری یا پیامدهای سالمت در دانشگاه
15

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

1399/11/011399/12/29

ارسال / انعقاد قرار داد با دانشگاه 

گزارش منضم به تامه رسمی معاونت 

پژوهشی یا رئیس دانشگاه



تحقیقات 

و فناوری






405 از 231صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش طرح های پژوهشی 

ملی و فرادانشگاهی در 

حوزه علوم پزشکی

7
برنامه ملی ثبت بیماری ها و 

پیامدهای سالمت
50

برگزاری کارگاه های ثبت بیماری ها و 

پیامدهای سالمت در دانشگاه یا با 

همکاری سایر دانشگاه ها

15

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

1399/11/011399/12/29

مستندات در خصوص برگزاری کارگاه 

یا شرکت در کارگاه های تشکیل شده 

در دانشگاه های همجوار  در خصوص 

ثبت بیماری ها و یا کارگاه های ذیل 

کنگره های کشوری ثبت بیماری ها



توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تحقیقات 

دانشجویی غیرپایان نامه ای 

منجر به چاپ مقاله نمایه )

 و یا ISI: WOSشده در 

P ubMed)

6
توسعه و حمایت از دفاتر 

تحقیقات دانشجویی
100

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه 

مطابق بند ک سه ماهه اول
5

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مربوطه1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تحقیقات 

دانشجویی غیرپایان نامه ای 

منجر به چاپ مقاله نمایه )

 و یا ISI: WOSشده در 

P ubMed)

6
توسعه و حمایت از دفاتر 

تحقیقات دانشجویی
100

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه 

مطابق بند ک سه ماهه دوم
4

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مربوطه1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تحقیقات 

دانشجویی غیرپایان نامه ای 

منجر به چاپ مقاله نمایه )

 و یا ISI: WOSشده در 

P ubMed)

6
توسعه و حمایت از دفاتر 

تحقیقات دانشجویی
100

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه 

مطابق بند ک سه ماهه سوم
4

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مربوطه1399/09/011399/09/30

تحقیقات 

و فناوری






405 از 232صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تحقیقات 

دانشجویی غیرپایان نامه ای 

منجر به چاپ مقاله نمایه )

 و یا ISI: WOSشده در 

P ubMed)

6
توسعه و حمایت از دفاتر 

تحقیقات دانشجویی
100

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه 

مطابق بند ک سه ماهه چهارم
4.4

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مربوطه1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش تحقیقات 

دانشجویی غیرپایان نامه ای 

منجر به چاپ مقاله نمایه )

 و یا ISI: WOSشده در 

P ubMed)

6
توسعه و حمایت از دفاتر 

تحقیقات دانشجویی
100

- بروزرسانی اطالعات سرپرستان

کارشناسان و دبیران کمیته های 

تحقیقات دانشجویی

3.8

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مربوطه1399/10/011399/10/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50
افزایش تعداد واحدهای 

توسعه تحقیقات بالینی
7

ارزیابی و حمایت از واحدهای 

توسعه تحقیقات بالینی
55

تکمیل فرم ارزیابی واحدها و ارسال 

مستندات به ستاد
30

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

1399/07/011399/09/30

نامه و مستندات مربوط به انجام 

ارزشیابی کلیه واحدهای مصوب 

ارسالی از دانشگاهها



توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

بهبود رتبه دانشگاههای 

علوم پزشکی کشور در 

% 10فهرست دانشگاههای 

ESIبرتر دنیا بر اساس 

7

نظارت و ارزشیابی - توسعه

مدیریت اطالع رسانی پزشکی 

و منابع علمی دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور

50

ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی بر 

اساس استانداردهای کتابخانه های 

بیمارستانی

10

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

تحقیقات 

و فناوری






405 از 233صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست 

اعضای هیات علمی در سامانه 

(سه ماهه اول)علم سنجی 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست 

اعضای هیات علمی در سامانه 

(سه ماهه دوم)علم سنجی 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست 

اعضای هیات علمی در سامانه 

(سه ماهه سوم)علم سنجی 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست 

اعضای هیات علمی در سامانه 

(سه ماهه چهارم)علم سنجی 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

درج و روزآمدسازی و تکمیل اطالعات 

عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی 

و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه 

(سه ماهه اول)علم سنجی 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

درج و روزآمدسازی و تکمیل اطالعات 

عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی 

و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه 

(سه ماهه دوم)علم سنجی 

2

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

تحقیقات 

و فناوری






405 از 234صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

درج و روزآمدسازی و تکمیل اطالعات 

عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی 

و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه 

(سه ماهه سوم)علم سنجی 

2

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

درج و روزآمدسازی و تکمیل اطالعات 

عمومی و تخصصی اعضای هیات علمی 

و پاسخگویی به بازخوردها در سامانه 

(سه ماهه چهارم)علم سنجی 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه 

های آکادمیک اعضای هیات علمی در 

(سه ماهه اول)سامانه علم سنجی 

2

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه 

های آکادمیک اعضای هیات علمی در 

(سه ماهه دوم)سامانه علم سنجی 

2

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه 

های آکادمیک اعضای هیات علمی در 

(سه ماهه سوم)سامانه علم سنجی 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

درج و روزآمدسازی صد در صد شناسه 

های آکادمیک اعضای هیات علمی در 

(سه ماهه چهارم)سامانه علم سنجی 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

تحقیقات 

و فناوری






405 از 235صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت 

اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی 

(شش ماهه اول)کشور 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم 

سنجی علوم پزشکی کشور
25

تکمیل و توسعه اطالعات وب سایت 

اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی 

(شش ماهه دوم)کشور 

2

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

 ORCIDدرج و تکمیل شناسه 

شش ماهه )نویسندگان در سامانه مداد

(اول

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

 ORCIDدرج و تکمیل شناسه 

شش ماهه )نویسندگان در سامانه مداد

(دوم

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه 

(شش ماهه اول)دانشگاه در سامانه مداد
5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه 

(شش ماهه دوم)دانشگاه در سامانه مداد
5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

تحقیقات 

و فناوری






405 از 236صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

تکمیل و توسعه و به روزرسانی 

اطالعات وب سایت اداره انتشارات 

شش ماهه )دانشگاه علوم پزشکی کشور

(اول

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

تکمیل و توسعه و به روزرسانی 

اطالعات وب سایت اداره انتشارات 

شش ماهه )دانشگاه علوم پزشکی کشور

(دوم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

تکمیل و ویرایش اطالعات کتب - درج

سه )منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه اول

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

تکمیل و ویرایش اطالعات کتب - درج

سه )منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه دوم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

تکمیل و ویرایش اطالعات کتب - درج

سه )منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه سوم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7
ارزشیابی و ارتقاء ادارات 

انتشارات علوم پزشکی کشور
25

تکمیل و ویرایش اطالعات کتب - درج

سه )منتشره دانشگاه در سامانه مداد 

(ماهه چهارم

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

تحقیقات 

و فناوری






405 از 237صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

ارزشیابی و ارتقاء کتابخانه ها 

و مراکز اطالع رسانی پزشکی 

کشور

25

ارزیابی و ارائه گزارش دانشگاه ها در 

حوزه مدیریت دانش در مدیریت اطالع 

رسانی پزشکی

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

تکمیل و بروزرسانی مستمر اطالعات 

طرح های تحقیقاتی سامانه جامع طرح 

های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(سه ماهه اول)

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

تکمیل و بروزرسانی مستمر اطالعات 

طرح های تحقیقاتی سامانه جامع طرح 

های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(سه ماهه دوم)

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

تکمیل و بروزرسانی مستمر اطالعات 

طرح های تحقیقاتی سامانه جامع طرح 

های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(سه ماهه سوم)

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

تکمیل و بروزرسانی مستمر اطالعات 

طرح های تحقیقاتی سامانه جامع طرح 

های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(سه ماهه چهارم)

4

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات 

سامانه انتشار نتایج طرح های 

سه )تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه اول

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

تحقیقات 

و فناوری






405 از 238صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات 

سامانه انتشار نتایج طرح های 

سه )تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه دوم

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات 

سامانه انتشار نتایج طرح های 

سه )تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه سوم

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

درج و بروزرسانی مستمر اطالعات 

سامانه انتشار نتایج طرح های 

سه )تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

(ماهه چهارم

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25
ارزیابی وب سایت های مراکز تحقیقاتی 

(شش ماهه اول)
5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25
ارزیابی وب سایت های مراکز تحقیقاتی 

(شش ماهه دوم)
5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

ارزیابی وب سایت معاونت تحقیقات و 

فناوری دانشگاه های علوم پزشکی 

(شش ماهه اول)

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

تحقیقات 

و فناوری






405 از 239صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

ارزیابی وب سایت معاونت تحقیقات و 

فناوری دانشگاه های علوم پزشکی 

(شش ماهه دوم)

5

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات 

 Open Accessدانشگاه در 

Repository  سه )های دانشگاه ها

(ماهه دوم

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/06/011399/06/31

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات 

 Open Accessدانشگاه در 

Repository  سه )های دانشگاه ها

(ماهه سوم

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/09/011399/09/30

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات 

 Open Accessدانشگاه در 

Repository  سه )های دانشگاه ها

(ماهه چهارم

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/12/011399/12/15

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

افزایش انتشار و دسترسی 

به منابع علمی و تخصصی 

علوم پزشکی کشور

7

استقرار و به - طراحی

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی پژوهشی علوم 

پزشکی کشور

25

فعالیتتکمیل پوشش مقاالت و 

 Openمستندات دانشگاه در 

Access Repository  های

(سه ماهه اول)دانشگاه ها 

3

مرکز توسعه و 

هماهنگی 

اطالعات و 

انتشارات علمی

مطابق شیوه نامه برنامه عملیاتی1399/03/011399/03/31

تحقیقات 

و فناوری






405 از 240صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

ساماندهی نظام تامین 

مالی توسعه علم و فناوری 

سالمت  کشور

7

استقرار وپیاده سازی 

مکانیسم بودجه ریزی مبتنی 

برعملکردوهمچنین بودجه 

ریزی سنواتی برای اجرای 

طرح های توعه علم وفناوری 

نظام سالمت کشور در 

مراکز /دانشکده ها/ دانشگاه ها

تحقیقاتی وابسته به وزارت 

درمان وآموزش -بهداشت

پزشکی

30

استقرار نرم افزار بودجه ریزی مبتنی 

برعملکرد توسط دانشگاه ها وتخصیص 

کامل اعتبارات پژوهشی به معاونت 

های تحقیقات وفناوری دانشگاه ها

100

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مالی1399/01/051399/12/29

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

ساماندهی نظام تامین 

مالی توسعه علم و فناوری 

سالمت  کشور

7

بهره مندی از ظرفیت ها 

وفرصت های تامین منابع 

مالی ایجادشده در تبصره 

های ذیل ماده واحده  ی 

 کل 1399قانون بودجه سال 

کشور توسط انشگاه ها 

ودانشکده های علوم پزشکی

35

جذب تسهیالت ریالی مندرج در تبصره 

-های ذیل ماده واحده در قانون بودجه 

 جذب تسهیالت ارزی مندرج در 

تبصره های ذیل ماده واحده قانون 

بودجه

100

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مالی1399/01/051399/12/29

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

ساماندهی نظام تامین 

مالی توسعه علم و فناوری 

سالمت  کشور

7

ایجادساازوکار وتسهیل تبادل 

عرضه وتقاضای علم وفناوری 

در حوزهی سالمت به جهت 

تامین منابع مالی بخش 

خصوصی وتوسعه پژوهش 

تقاضا محور

35
جذب منابع مالی واعتبارات پژوهشی 

شرکت های دولتی وبانک ها
100

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مالی1399/01/051399/12/29

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

تسهیل سازوکار فرآیند 

وقف و خیریه در تامین 

مالی پژوهش و فناوری

5

بهره مندی از ظرفیت وقف 

وامور خیریه جهت تامین 

منابع مالی جمعی به عنوان 

یک روش نوین وکار آمد 

توسط دانشگاه ه ها؟دانشکده 

ها ی علوم پزشکی

100جذب منابع مالی از وقف وامور خیریه50

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مالی1399/01/051399/12/29

تحقیقات 

و فناوری






405 از 241صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

نوآوری در - ملی و منطقه ای

تولید علم نافع و تحقق 

مرجعیت علم

50

تسهیل سازوکار فرآیند 

وقف و خیریه در تامین 

مالی پژوهش و فناوری

5

عقد قراردااد ها وتفاهم نامه 

های پژوهشی با فناورانه با 

موسسات خیریه وسازمان 

 (سمن)های مردم نهاد 

توسط دانشگاه ها؟دانشکده 

های علوم پزشکی

100عقد قرارداد وتفاهم نامه های پژوهشی50

- مرکز توسعه

هماهنگی و 

ارزیابی تحقیقات

گزارش مالی1399/01/051399/12/29

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سرانه خدمات 

رفاهی ورزشی کارکنان
50

استقرار و اجرای کامل سامانه 

رزرو میهمانسراهای دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور

20
تعریف میهمانسراهای دانشگاه در 

سامانه
30

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1399/03/151399/04/15

تعداد میهمانسرا بر )گزارش سامانه

اساس تفاهم انجام شده با اداره کل 

(امور پشتیبانی و رفاهی می باشد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سرانه خدمات 

رفاهی ورزشی کارکنان
50

استقرار و اجرای کامل سامانه 

رزرو میهمانسراهای دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور

20
برنامه ریزی و تعریف زمان بندی رزرو 

میهمانسراها در سامانه
20

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
گزارش سامانه1399/04/011399/04/31

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سرانه خدمات 

رفاهی ورزشی کارکنان
50

استقرار و اجرای کامل سامانه 

رزرو میهمانسراهای دانشگاه 

های علوم پزشکی کشور

20
بهره برداری کامل سامانه توسط 

کارکنان
20

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
گزارش1399/04/011399/04/31

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سرانه خدمات 

رفاهی ورزشی کارکنان
50

توسعه خدمات رفاهی و 

ورزشی کارکنان
10

تدوین برنامه های رفاهی و ورزشی 

کارکنان بر اساس دستورالعمل جامع 

خدمات رفاهی و ورزشی مصوبه هیئت 

امنا مشترک

40
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1399/04/011399/04/31

برنامه تدوین شده با اشاره به بندهای 

دستورالعمل


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سرانه خدمات 

رفاهی ورزشی کارکنان
50

توسعه خدمات رفاهی و 

ورزشی کارکنان
10

اجرای برنامه های رفاهی و ورزشی 

تدوین  شده بر اساس دستورالعمل 

مذکور

60
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1399/11/011399/11/30

ارائه گزارش جامع اقدامات و برنامه 

های اجرا شده


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سطح سالمت 

کارکنان
50

اجرای کامل طرح پایش و 

ارتقا سالمت کارکنان در 

ستاد و کلیه دانشگاه های 

علوم پزشکی

100

تدوین برنامه عملیاتی اجرای پایش 

سالمت کل کارکنان دانشگاه و ستاد  

99 99سال

10
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
گانت چارت برنامه1399/06/011399/06/31

تحقیقات 

و فناوری

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 242صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سطح سالمت 

کارکنان
50

اجرای کامل طرح پایش و 

ارتقا سالمت کارکنان در 

ستاد و کلیه دانشگاه های 

علوم پزشکی

100

تشکیل جلسات کمیته پایش سالمت 

کارکنان به منظور تعیین وظایف و 

پیگیری اقدامات به صورت فصلی

10
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
صورت جلسات فصلی1399/06/011399/11/30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سطح سالمت 

کارکنان
50

اجرای کامل طرح پایش و 

ارتقا سالمت کارکنان در 

ستاد و کلیه دانشگاه های 

علوم پزشکی

100

اجرای فاز دوم طرح پایش سالمت 

کارکنان و تشکیل و تکمیل شناسنامه 

فردی سالمت شغلی کارکنان براساس 

شیوه نامه ارسالی از ستاد

70
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1399/07/011399/11/30

ارائه گزارش ماهانه اقدامات انجام شده 

و تعداد کارکنانی که مورد پایش قرار 

 نمونه شناسنامه 5گرفته اند به همراه 

تکمیل شده در یک فایل



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

8
افزایش سطح سالمت 

کارکنان
50

اجرای کامل طرح پایش و 

ارتقا سالمت کارکنان در 

ستاد و کلیه دانشگاه های 

علوم پزشکی

10ارائه گزارش نهایی100
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1399/12/011399/12/15

گزارش کاملی از مجموعه اقدامات 

انجام شده و تعداد کل کارکنانی که 

.مورد پایش قرار گرفته اند



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

توسعه و ارتقاء سامانه 

کشوری نقل و انتقاالت 

کارمندان

8

ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها 

از نحوه پیشبرد فرایندهای درون و 

برون سازمانی در سامانه

10
اداره کل منابع 

انسانی
1399/03/011399/03/30

گزارش عملکرد ارزیابی انجام شده در 

بازه زمانی سه ماهه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

توسعه و ارتقاء سامانه 

کشوری نقل و انتقاالت 

کارمندان

8

ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها 

از نحوه پیشبرد فرایندهای درون و 

برون سازمانی در سامانه

10
اداره کل منابع 

انسانی
1399/06/011399/06/30

گزارش عملکرد ارزیابی انجام شده در 

بازه زمانی سه ماهه


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 243صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

توسعه و ارتقاء سامانه 

کشوری نقل و انتقاالت 

کارمندان

8

ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها 

از نحوه پیشبرد فرایندهای درون و 

برون سازمانی در سامانه

10
اداره کل منابع 

انسانی
1399/09/011399/09/30

گزارش عملکرد ارزیابی انجام شده در 

بازه زمانی سه ماهه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

توسعه و ارتقاء سامانه 

کشوری نقل و انتقاالت 

کارمندان

8

ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها 

از نحوه پیشبرد فرایندهای درون و 

برون سازمانی در سامانه

10
اداره کل منابع 

انسانی
1399/12/011399/12/28

گزارش عملکرد ارزیابی انجام شده در 

بازه زمانی سه ماهه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

توسعه و ارتقاء سامانه 

کشوری نقل و انتقاالت 

کارمندان

8

مدیریتی و - اخذ گزارشات تخصصی 

برنامه ریزی در جهت بهینه سازی 

نحوه توزیع عادالنه نیرو در محیط 

وزارت بهداشت

20
اداره کل منابع 

انسانی
1399/04/011399/12/28

مدیریتی و - ارایه گزارشات تخصصی 

برنامه ریزی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15
کاهش مدت زمان رسیدگی 

به پرونده های شکایتی
7

بررسی و آسیب شناسی علل طوالنی 

بودن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها 

ی شکایتی

15
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/01/161399/02/31

تهیه صورتجلسه برگزاری جلسه 

آسیب شناسی


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 244صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15
کاهش مدت زمان رسیدگی 

به پرونده های شکایتی
7

اولویت بندی مسائل و مشکالت و 

برنامه ریزی جهت رفع مشکالت
10

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
صورتجلسه اولویتها1399/03/011399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15
کاهش مدت زمان رسیدگی 

به پرونده های شکایتی
7

تهیه و تدوین فرآیند گردش کار 

پرونده های شکایتی
15

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
ارائه  فرآیند گردش کار پرونده ها1399/04/011399/04/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15
کاهش مدت زمان رسیدگی 

به پرونده های شکایتی
7

تقسیم وظایف کارکنان بر اساس 

فرآیند گردش کار طراحی شده
15

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
ارائه چارت شرح وظایف کارکنان1399/05/011399/05/29

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15
کاهش مدت زمان رسیدگی 

به پرونده های شکایتی
7

پایش دقیق و مستمر فرآیند گردش 

کار پرونده ها ی شکایتی
30

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
بارگزاری نتایج پایش های دوره ای1399/07/011399/12/27

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 245صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

کاهش مدت زمان سیر 

رسیدگی به پرونده های 

گزینش داوطلبان

7

بررسی و آسیب شناسی علل طوالنی 

بودن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها 

و اولویت بندی آنها

20
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/01/161399/02/31

تهیه صورتجلسه برگزاری جلسه 

آسیب شناسی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

کاهش مدت زمان سیر 

رسیدگی به پرونده های 

گزینش داوطلبان

7

برنامه ریزی جهت کاهش مدت زمان 

رسیدگی به پرونده های داوطلبان با 

توجه به اولویت بندی مشخص شده در 

- تحقیق - تشکیل پرونده )بند فوق 

(صدوررای - مصاحبه 

15
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/03/031399/03/31

مشخص کردن برنامه و راهکارها جهت 

رفع مشکالت


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

کاهش مدت زمان سیر 

رسیدگی به پرونده های 

گزینش داوطلبان

7

اجرای اختصاصی کاهش مدت زمان 

- هریک از برنامه های تشکیل پرونده 

مصاحبه و صدور رأی بر - تحقیق 

اساس اولویت بندی مشخص شده

50
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/04/011399/06/31

بارگزاری مستندات مربوطه به کاهش 

زمان فرآیندها


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اجرای فرآیندهای اداری

15

کاهش مدت زمان سیر 

رسیدگی به پرونده های 

گزینش داوطلبان

7

تهیه گزارش پایش کاهش میانگین 

زمان رسیدگی به پرونده های گزینشی 

داوطلبان

15
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/07/011399/12/27

ارائه گزارش تدوین کاهش مدت زمان 

(استخراج جدول زمانی  )


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش نسبت کارکنان 

ارزیابی شده به کل 

کارکنان

1
پیاده سازی مدیریت عملکرد 

کارکنان
100

تکمیل فرم موافقتنامه عملکرد سال 

1399
25

اداره کل منابع 

انسانی
1399/01/201399/04/31

- نمونه موافقتنامه های تکمیل شده

مکاتبات جهت شروع فرایند تکمیل 

موافقتنامه عملکرد



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 246صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش نسبت کارکنان 

ارزیابی شده به کل 

کارکنان

1
پیاده سازی مدیریت عملکرد 

کارکنان
139920تکمیل فرم پایش عملکرد سال 100

اداره کل منابع 

انسانی
1399/01/201399/12/16

-نمونه فرم پایش عملکرد تکمیل شده

مکاتبات جهت تکمیل فرم پایش 

عملکرد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش نسبت کارکنان 

ارزیابی شده به کل 

کارکنان

1
پیاده سازی مدیریت عملکرد 

کارکنان
100

ارائه گزارش بازخورد ارزیابی عملکرد 

1398سال 
15

اداره کل منابع 

انسانی
1399/06/011399/08/28

فایل گزارش بازخورد بر حسب معاونت 

مکاتبه جهت ارسال گزارش - ها

بازخورد برای واحدها



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش نسبت کارکنان 

ارزیابی شده به کل 

کارکنان

1
پیاده سازی مدیریت عملکرد 

کارکنان
100

شروع ارزیابی عملکرد کارکنان سال 

1399
40

اداره کل منابع 

انسانی
1399/12/161399/12/27

مکاتبه با - تصویر صفحه نرم افزار

واحدها جهت شروع فرایند ارزیابی 

عملکرد کارکنان



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2

اخذ شماره مستخدم جهت 

کلیه کارکنان رسمی و 

پیمانی استخدام شده بعد از 

1384سال 

40

اخذ شماره مستخدم جهت کلیه 

کارکنان رسمی و پیمانی استخدام 

84شده بعد از سال

100
اداره کل منابع 

انسانی
فایل خروجی از سامانه کارمندایران1399/01/011399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله اول ثبت اطالعات در سامانه 

نیروهای شرکتی وزارت بهداشت
7

اداره کل منابع 

انسانی
1399/03/011399/03/31

گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

حاوی موارد زیر ارسال گردد  (پیوست)

مجموع نیروهای شرکتی - 1:  

بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی 

تعداد نیروهای - 2سامانه تا کنون 

با  )شرکتی در آخرین ماه بارگذاری

- 3(ماه و سال بارگذاری - درج تعداد

تعداد نیروهای غیر شاغل شده در 

تعداد نیروهای دارای کد -4سامانه 

(تکمیل ثبت نام شده)رهگیری 



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 247صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله دوم ثبت اطالعات در سامانه 

نیروهای شرکتی وزارت بهداشت
7

اداره کل منابع 

انسانی
1399/06/011399/06/31

گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

حاوی موارد زیر ارسال گردد  (پیوست)

مجموع نیروهای شرکتی - 1:  

بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی 

تعداد نیروهای - 2سامانه تا کنون 

با  )شرکتی در آخرین ماه بارگذاری

- 3(ماه و سال بارگذاری - درج تعداد

تعداد نیروهای غیر شاغل شده در 

تعداد نیروهای دارای کد -4سامانه 

(تکمیل ثبت نام شده)رهگیری 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله سوم ثبت اطالعات در سامانه 

نیروهای شرکتی وزارت بهداشت
7

اداره کل منابع 

انسانی
1399/08/011399/08/30

گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

حاوی موارد زیر ارسال گردد  (پیوست)

مجموع نیروهای شرکتی - 1:  

بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی 

تعداد نیروهای - 2سامانه تا کنون 

با  )شرکتی در آخرین ماه بارگذاری

- 3(ماه و سال بارگذاری - درج تعداد

تعداد نیروهای غیر شاغل شده در 

تعداد نیروهای دارای کد -4سامانه 

(تکمیل ثبت نام شده)رهگیری 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله چهارم ثبت اطالعات در سامانه 

نیروهای شرکتی وزارت بهداشت
7

اداره کل منابع 

انسانی
1399/10/011399/10/30

گزارش صرفاً به صورت فایل اکسل 

حاوی موارد زیر ارسال گردد  (پیوست)

مجموع نیروهای شرکتی - 1:  

بارگذاری شده از ابتدای راه اندازی 

تعداد نیروهای - 2سامانه تا کنون 

با  )شرکتی در آخرین ماه بارگذاری

- 3(ماه و سال بارگذاری - درج تعداد

تعداد نیروهای غیر شاغل شده در 

تعداد نیروهای دارای کد -4سامانه 

(تکمیل ثبت نام شده)رهگیری 



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 248صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله اول تهیه گزارش کاهش خطای 

تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی 

وزارت بهداشت

6
اداره کل منابع 

انسانی
1399/03/011399/03/31

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در 

سیستم پرسنلی به تفکیک نوع 

عالوه . استخدام بجز نیروهای شرکتی

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

.مستندات اخذ و ضمیمه گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله دوم تهیه گزارش کاهش خطای 

تعداد نیروهای شاغل موجود در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی 

وزارت بهداشت

6
اداره کل منابع 

انسانی
1399/06/011399/06/31

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در 

سیستم پرسنلی به تفکیک نوع 

عالوه . استخدام بجز نیروهای شرکتی

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

.مستندات اخذ و ضمیمه گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله سوم تهیه گزارش کاهش 

خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در 

سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

6
اداره کل منابع 

انسانی
1399/08/011399/08/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در 

سیستم پرسنلی به تفکیک نوع 

عالوه . استخدام بجز نیروهای شرکتی

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

.مستندات اخذ و ضمیمه گردد



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 249صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله چهارم تهیه گزارش کاهش 

خطای تعداد نیروهای شاغل موجود در 

سامانه جامع بانک اطالعات منابع 

انسانی وزارت بهداشت

6
اداره کل منابع 

انسانی
1399/10/011399/10/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد پرسنل شاغل در 

سیستم پرسنلی به تفکیک نوع 

عالوه . استخدام بجز نیروهای شرکتی

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

.مستندات اخذ و ضمیمه گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله اول تهیه گزارش کاهش خطای 

تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل  

در - حکمی ندارند99که در سال 

سامانه جامع

4
اداره کل منابع 

انسانی
1399/03/011399/03/31

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با 

حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ 

عالوه .  نباشد99اجرای حکم آنها سال 

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

در . مستندات اخذ و ضمیمه گردد

صورت داشتن موارد تخلفات اداری که 

منجر به عدم صدور حکم در سال 

تعداد افراد مشمول در - میگردد99

تصویر ارسالی به صورت دستی درج 

.گردد



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 250صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله دوم تهیه گزارش کاهش خطای 

تعداد شاغلین با حالت اشتغال شاغل  

در - حکمی ندارند99که در سال 

سامانه جامع

4
اداره کل منابع 

انسانی
1399/06/011399/06/31

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با 

حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ 

عالوه .  نباشد99اجرای حکم آنها سال 

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

در . مستندات اخذ و ضمیمه گردد

صورت داشتن موارد تخلفات اداری که 

منجر به عدم صدور حکم در سال 

تعداد افراد مشمول در - میگردد99

تصویر ارسالی به صورت دستی درج 

.گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله سوم تهیه گزارش کاهش 

خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال 

- حکمی ندارند99شاغل  که در سال 

در سامانه جامع

4
اداره کل منابع 

انسانی
1399/08/011399/08/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با 

حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ 

عالوه .  نباشد99اجرای حکم آنها سال 

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

در . مستندات اخذ و ضمیمه گردد

صورت داشتن موارد تخلفات اداری که 

منجر به عدم صدور حکم در سال 

تعداد افراد مشمول در - میگردد99

تصویر ارسالی به صورت دستی درج 

.گردد



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 251صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله چهارم تهیه گزارش کاهش 

خطای تعداد شاغلین با حالت اشتغال 

- حکمی ندارند99شاغل  که در سال 

در سامانه جامع

4
اداره کل منابع 

انسانی
1399/10/011399/10/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد کل افراد شاغل با 

حالت اشتغال صرفا شاغل  که تاریخ 

عالوه .  نباشد99اجرای حکم آنها سال 

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

در . مستندات اخذ و ضمیمه گردد

صورت داشتن موارد تخلفات اداری که 

منجر به عدم صدور حکم در سال 

تعداد افراد مشمول در - میگردد99

تصویر ارسالی به صورت دستی درج 

.گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله اول تهیه گزارش کاهش خطای  

تعداد افراد با حالت اشتغال مامور 

ورودی به سازمان در سامانه جامع 

بانک اطالعات منابع انسانی

4
اداره کل منابع 

انسانی
1399/10/011399/10/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت 

عالوه . اشتغال مامور ورودی به سازمان

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

.مستندات اخذ و ضمیمه گردد



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 252صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله دوم تهیه گزارش کاهش خطای 

 تعداد افراد با حالت اشتغال مامور 

ورودی به سازمان در سامانه جامع 

بانک اطالعات منابع انسانی

4
اداره کل منابع 

انسانی
1399/08/011399/08/30

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت 

عالوه . اشتغال مامور ورودی به سازمان

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

.مستندات اخذ و ضمیمه گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله سوم تهیه گزارش کاهش 

خطای  تعداد افراد با حالت اشتغال 

مامور ورودی به سازمان در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی

4
اداره کل منابع 

انسانی
1399/06/011399/06/31

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت 

عالوه . اشتغال مامور ورودی به سازمان

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

.مستندات اخذ و ضمیمه گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

مرحله چهارم تهیه گزارش کاهش 

خطای  تعداد افراد با حالت اشتغال 

مامور ورودی به سازمان در سامانه 

جامع بانک اطالعات منابع انسانی

4
اداره کل منابع 

انسانی
1399/03/011399/03/31

تصویر گزارش اخذ شده از سیستم 

پرسنلی حاوی تعداد پرسنل با حالت 

عالوه . اشتغال مامور ورودی به سازمان

بر تصویری که از نرم افزار پرسنلی 

دانشگاه با توجه به فیلتر فوق تهیه 

تصویر گزارش شاخص - میگردد

-  درخواستی از داشبورد کلیک ویو

 نیز در روز بارگزاری hopتب 

.مستندات اخذ و ضمیمه گردد



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 253صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

 502مرحله اول ارسال اطالعات فرم 

شاغلین به سامانه جامع اطالعات منابع 

انسانی

8
اداره کل منابع 

انسانی
1399/04/011399/04/31

تصویر از گزارش شاغلین سامانه 

پرسنلی دانشگاه به تفکیک نوع 

استخدام  و عکس از داشبورد 

اطالعاتی سامانه جامع وزارتخانه 

 آنها ارسال 502تعداد افرادی که فرم )

(گردیده است بر اساس نوع استخدام



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- سرعت- افزایش شفافیت

صحت و کیفیت - دقت

اطالعات منابع انسانی در 

سطح کشور

2
تکمیل برنامه یکپارچه سازی 

سامانه اطالعاتی منابع انسانی
60

 502مرحله دوم ارسال اطالعات فرم 

شاغلین به سامانه جامع اطالعات منابع 

انسانی

8
اداره کل منابع 

انسانی
1399/07/011399/07/30

تصویر از گزارش شاغلین سامانه 

پرسنلی دانشگاه به تفکیک نوع 

استخدام  و عکس از داشبورد 

اطالعاتی سامانه جامع وزارتخانه 

 آنها ارسال 502تعداد افرادی که فرم )

(گردیده است بر اساس نوع استخدام



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ارتقای رضایت شغلی 

کارکنان
1

اجرای مجموعه آموزشی  

نظام اداری در حوزه »

«سالمت

100
ورود به »برگزاری دوره آموزشی 

«خدمت و استخدام
25

اداره کل منابع 

انسانی
1399/11/011399/11/30

گزارش نحوه اجرای دوره آموزشی 

بر اساس « ورود به خدمت و استخدام»

فرمت ارسالی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ارتقای رضایت شغلی 

کارکنان
1

اجرای مجموعه آموزشی  

نظام اداری در حوزه »

«سالمت

25«حقوق و مزایا»برگزاری دوره آموزشی 100
اداره کل منابع 

انسانی
1399/11/011399/11/30

گزارش نحوه اجرای دوره آموزشی 

براساس فرمت ارسالی« حقوق و مزایا»


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ارتقای رضایت شغلی 

کارکنان
1

اجرای مجموعه آموزشی  

نظام اداری در حوزه »

«سالمت

100
بازنشستگی و »برگزاری دوره آموزشی 

«خروج از خدمت
25

اداره کل منابع 

انسانی
1399/11/011399/11/30

گزارش نحوه اجرای دوره آموزشی 

« بازنشستگی و خروج از خدمت»

براساس فرمت ارسالی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ارتقای رضایت شغلی 

کارکنان
1

اجرای مجموعه آموزشی  

نظام اداری در حوزه »

«سالمت

25«هیات علمی»برگزاری دوره آموزشی 100
اداره کل منابع 

انسانی
1399/11/011399/11/30

گزارش نحوه اجرای دوره آموزشی  

براساس فرمت ارسالی« هیات علمی»


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
افزایش رضایت گیرندگان 

خدمات
2

برآورد نیروی انسانی مورد 

115نیاز پایگاه های اورژانس 
50

ثبت درخواست مجوز شرکتی نیروی 

فوریت های پزشکی پایگاههای 

 در سامانه برنامه ریزی115اورژانس

30
اداره کل منابع 

انسانی
1399/01/051399/06/31

بارگزاری تصویر درخواست نیروی 

شرکتی در سامانه برنامه ریزی نیروی 

انسانی



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 254صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سطح ایمنی 

فضای اداری و تجهیزات 

پزشکی با رعایت اصول 

6

برنامه ریزی و اجرای اقدامات 

مدیریت حوادث فضاهای 

دانشگاهی و مراکز بهداشتی 

30

تشکیل جلسات کمیته مدیریت 

حوادث به منظور تعیین وظایف و 

پیگیری اقدامات به صورت فصلی

10
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
صورت جلسات فصلی1399/04/011399/10/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سطح ایمنی 

فضای اداری و تجهیزات 

پزشکی با رعایت اصول 

HS E

6

برنامه ریزی و اجرای اقدامات 

مدیریت حوادث فضاهای 

دانشگاهی و مراکز بهداشتی 

درمانی

30

اجرای فاز دوم ممیزی و ارزیابی 

آمادگی و آگاهی - وضعیت ایمنی

شامل کلیه فضاها و )مجموعه دانشگاه

در برابر حوادث (کارکنان

25
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1399/04/011399/06/31

ارائه گزارش وضعیت ارزیابی صورت 

گرفته به صورت ماهانه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سطح ایمنی 

فضای اداری و تجهیزات 

پزشکی با رعایت اصول 

HS E

6

برنامه ریزی و اجرای اقدامات 

مدیریت حوادث فضاهای 

دانشگاهی و مراکز بهداشتی 

درمانی

30
اجرای فازدوم برنامه های عملیاتی 

98مدیریت حوادث تدوین شده در سال
30

اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1399/05/011399/11/30

گزارش نهایی فاز اول برنامه های اجرا 

شده


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سطح ایمنی 

فضای اداری و تجهیزات 

پزشکی با رعایت اصول 

HS E

6

برنامه ریزی و اجرای اقدامات 

مدیریت حوادث فضاهای 

دانشگاهی و مراکز بهداشتی 

درمانی

30

برگزاری دوره ها و کارگاه های 

امورزشی کارکنان مطابق با برنامه 

ممیزی و ارزیابی - عملیاتی تدوین شده

های صورت گرفته و گروه های شغلی 

مختلف دانشگاه

15
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
گزارش جامع کالس های برگزار شده1399/05/011399/09/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سطح ایمنی 

فضای اداری و تجهیزات 

پزشکی با رعایت اصول 

HS E

6

برنامه ریزی و اجرای اقدامات 

مدیریت حوادث فضاهای 

دانشگاهی و مراکز بهداشتی 

درمانی

30

استاندارد سازی و دریافت تاییدیه 

استاندارد کلیه آسانسورهای فعال در 

(فاز نهایی)دانشگاه و واحدهای تابعه

20
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
1399/11/011399/11/30

استانداردها یا گواهی های ایمنی 

زمان بندی اجرای این )دریافت شده 

برنامه در طول سال می باشد و صرفا 

جهت ارائه گزارش نهایی و سهولت در 

ارائه گزارش شروع و پایان برنامه 

(بهمن ماه در نظر گرفته شده است



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 255صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
افزایش سرانه فضاهای 

درمانی
6

مدیریت و نظارت کالن طرح 

 تخت 43137های درمانی 

 237بیمارستانی در قالب 

پروژه

40
اجرای عملیات ساخت بیمارستان های 

مجری دانشگاه علوم پزشکی
50

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

عملکرد فصلی پروژه ها1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
افزایش سرانه فضاهای 

آموزشی و پژوهشی
1

مدیریت و نظارت کالن طرح 

 پروژه 115های آموزشی در 

 3382325با زیربنای 

مترمربع

100
اجرای عملیات ساخت پروژه های 

آموزشی
90

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

عملکرد فصلی پروژه ها1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
افزایش سرانه فضاهای 

بهداشتی
1

مدیریت و نظارت کالن طرح 

 133-3های بهداشتی  در

پروژه

16احداث مراکز جامع سالمت شهری100

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

عملکرد فصلی پروژه ها1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
افزایش سرانه فضاهای 

بهداشتی
1

مدیریت و نظارت کالن طرح 

 133-3های بهداشتی  در

پروژه

30احداث خانه های بهداشت100

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

عملکرد فصلی پروژه ها1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
افزایش سرانه فضاهای 

بهداشتی
1

مدیریت و نظارت کالن طرح 

 133-3های بهداشتی  در

پروژه

21احداث پایگاه سالمت شهری100

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

عملکرد فصلی پروژه ها1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
افزایش سرانه فضاهای 

بهداشتی
1

مدیریت و نظارت کالن طرح 

 133-3های بهداشتی  در

پروژه

22احداث سایر واحدهای بهداشتی100

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

عملکرد فصلی پروژه ها1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام نگهداشت 

تجهیزات و فضاهای 

فیزیکی در بیمارستان 

های کشور

1

برنامه ریزی و نظارت بر 

اجرای نظام نوین برنامه ریزی 

 بیمارستان 570نگهداشت در 

(CMMS)کشور

100

اندازه گیری میانگین زمان تعمیرات 

غیربرنامه ای و نگهداشت  (غیرخالص)

برنامه ای

20

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

1399/01/151399/12/28
متوسط وزنی درصد نسبت حالت 

(شاخص)استاندارد به عدد ماخوذه 


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 256صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام نگهداشت 

تجهیزات و فضاهای 

فیزیکی در بیمارستان 

های کشور

1

برنامه ریزی و نظارت بر 

اجرای نظام نوین برنامه ریزی 

 بیمارستان 570نگهداشت در 

(CMMS)کشور

100
محاسبه سرانه هزینه نگهداشت برنامه 

ای و غیر برنامه ای
20

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

1399/01/151399/12/28
متوسط وزنی میانگین درصد هزینه 

های نت نسبت به حالت استاندارد


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام نگهداشت 

تجهیزات و فضاهای 

فیزیکی در بیمارستان 

های کشور

1

برنامه ریزی و نظارت بر 

اجرای نظام نوین برنامه ریزی 

 بیمارستان 570نگهداشت در 

(CMMS)کشور

100
اندازه گیری میانگین زمان مابین 

MTBFخرابیها 
15

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

درصد نسبت عدد ماخوذه به استاندارد1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام نگهداشت 

تجهیزات و فضاهای 

فیزیکی در بیمارستان 

های کشور

1

برنامه ریزی و نظارت بر 

اجرای نظام نوین برنامه ریزی 

 بیمارستان 570نگهداشت در 

(CMMS)کشور

100
محاسبه ثبت داده های حیاتی منابع 

فیزیکی و انجام عملیات اصالحی آن
15

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

عدد شاخص مربوطه1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام نگهداشت 

تجهیزات و فضاهای 

فیزیکی در بیمارستان 

های کشور

1

برنامه ریزی و نظارت بر 

اجرای نظام نوین برنامه ریزی 

 بیمارستان 570نگهداشت در 

(CMMS)کشور

100

اندازه گیری نسبت دستورکارهای باز 

به تکمیل شده برنامه ای و غیربرنامه 

ای

15

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

متوسط شاخصهای مربوطه1399/01/151399/12/28

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 257صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام نگهداشت 

تجهیزات و فضاهای 

فیزیکی در بیمارستان 

های کشور

1

برنامه ریزی و نظارت بر 

اجرای نظام نوین برنامه ریزی 

 بیمارستان 570نگهداشت در 

(CMMS)کشور

100
اندازه گیری دردسترس پذیری منابع و 

فضاهای فیزیکی
15

دفتر توسعه 

منابع فیزیکی و 

امور عمرانی

عدد شاخص مربوطه1399/01/151399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش میزان تحقق 

برنامه های اصالح نظام 

اداری

2

ثبت آمار و اطالعات 

واحدهای عملیاتی و خدمات 

واگذار شده در سامانه سیناسا

30

تکمیل آمار و اطالعات واحدهای 

 در 98عملیاتی واگذار شده سال 

سامانه واگذاری سینا سا

20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

تعداد واحدهای واگذار شده1399/01/151399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش میزان تحقق 

برنامه های اصالح نظام 

اداری

2

ثبت آمار و اطالعات 

واحدهای عملیاتی و خدمات 

واگذار شده در سامانه سیناسا

30

/  دانشگاه99ثبت برنامه واگذاری سال 

دانشکده ها و سازمان های وابسته در 

سامانه واگذاری سیناسا

30

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/02/011399/04/31
تعداد واحدهایی که در برنامه واگذاری 

جهت واگذاری قرار می گیرد


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش میزان تحقق 

برنامه های اصالح نظام 

اداری

2

ثبت آمار و اطالعات 

واحدهای عملیاتی و خدمات 

واگذار شده در سامانه سیناسا

30

ثبت و جاریزی آمار و اطالعات عملکرد 

 99واحدهای واگذار شده سال 

دانشکده ها و سازمان های /دانشگاه

وابسته در سامانه واگذاری

50

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

تعداد واحدهای واگذار شده1399/06/011399/09/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- منطقی نمودن ساختار

تشکیالت و پست های 

سازمانی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی 

متناسب با ماموریت ها

7
بازنگری ساختار شبکه 

بهداشت و درمان کشور
15

احصاء شرح ماموریت و وظایف و 

فعالیتهای جاری و مورد انتظار
15

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

تهیه و تدوین شرح وظایف1399/04/151399/06/15

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 258صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- منطقی نمودن ساختار

تشکیالت و پست های 

سازمانی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی 

متناسب با ماموریت ها

7
بازنگری ساختار بیمارستان 

های علوم پزشکی کشور
20

اخذ آخرین تغییرات بیمارستانها از 

دانشکده ها/دانشگاهها
15

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

گزارش1399/07/151399/08/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- منطقی نمودن ساختار

تشکیالت و پست های 

سازمانی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی 

متناسب با ماموریت ها

7
بازنگری ساختار بیمارستان 

های علوم پزشکی کشور
20

ورود اطالعات به سامانه سابنا توسط 

دانشکده ها/دانشگاهها
20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

گزارش سامانه1399/12/011399/12/25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- منطقی نمودن ساختار

تشکیالت و پست های 

سازمانی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی 

متناسب با ماموریت ها

7

استقرار نهایی فرآیند ارتقاء 

طبقه و رتبه در سامانه 

مهندسی مشاغل

10
فرم )دسترسی به داده های الکترونیکی 

جهت کارکنان (502
20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

تعداد پرسنل1399/02/151399/03/15

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 259صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- منطقی نمودن ساختار

تشکیالت و پست های 

سازمانی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی 

متناسب با ماموریت ها

7

استقرار نهایی فرآیند ارتقاء 

طبقه و رتبه در سامانه 

مهندسی مشاغل

10

به روز رسانی اطالعات پرسنلی در 

سامانه مهندسی مشاغل و تکمیل 

نواقص

30

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

اطالعات به روز1399/02/151399/12/14

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- منطقی نمودن ساختار

تشکیالت و پست های 

سازمانی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی 

متناسب با ماموریت ها

7

استقرار نهایی فرآیند ارتقاء 

طبقه و رتبه در سامانه 

مهندسی مشاغل

10
انجام کلیه امور ارتقا طبقه و رتبه های 

پرسنل مشمول در سامانه
50

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

تعداد پرسنل مشمول1399/02/151399/12/14

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- منطقی نمودن ساختار

تشکیالت و پست های 

سازمانی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی 

متناسب با ماموریت ها

7

تهیه و تدوین شرح وظایف 

واحد های زیر مجموعه 

دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی کشور

15
تدوین شرح وظیفه پیشنهادی با 

دانشکده ها/همکاری دانشگاهها
20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

گزارش1399/04/161399/06/15

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 260صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

- منطقی نمودن ساختار

تشکیالت و پست های 

سازمانی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی 

متناسب با ماموریت ها

7
بازنگری نرم های تشکیالتی 

دانشکده های آموزشی
20تصویب و ابالغ نهایی جهت اجرا10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/10/011399/12/15
تشکیالت تفصیلی بر اساس نرم  و تراز 

نهایی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

بازطراحی و بازمهندسی 

فرایندها و روش های 

انجام کار اولویت گذاری 

شده

1

اصالح خدمات و فرآیندهای  

اولویت بندی در حوزه های 

تخصصی مشخص شده - فنی

در قطب آمایشی

100
کدگذاری فرآیندها الویت - شناسایی

گذاری فرایندها
25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/01/011399/03/31
ماتریس الویت گذاری فرآیندهای 

حوزه تخصصی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

بازطراحی و بازمهندسی 

فرایندها و روش های 

انجام کار اولویت گذاری 

شده

1

اصالح خدمات و فرآیندهای  

اولویت بندی در حوزه های 

تخصصی مشخص شده - فنی

در قطب آمایشی

100

تدوین و انتخاب شاخص بهبود برای 

هر یک از فرآیند های اولویت دار 

منتخب

25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/04/011399/06/31
تدوین شاخص عمومی و اختصاصی و 

اولویت گذاری شاخص ها


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

بازطراحی و بازمهندسی 

فرایندها و روش های 

انجام کار اولویت گذاری 

شده

1

اصالح خدمات و فرآیندهای  

اولویت بندی در حوزه های 

تخصصی مشخص شده - فنی

در قطب آمایشی

100
مدلسازی و ترسیم فرایند استاندارد و 

بررسی و مقایسه آن با فرآیند جاری
25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/07/011399/10/30
بررسی چالش و مشکالت موجود 

RCIو پیشنهاد مدل استاندارد 


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 261صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

بازطراحی و بازمهندسی 

فرایندها و روش های 

انجام کار اولویت گذاری 

شده

1

اصالح خدمات و فرآیندهای  

اولویت بندی در حوزه های 

تخصصی مشخص شده - فنی

در قطب آمایشی

100
ارسال اصالحیه به واحد جهت اجرا به 

همراه لیست اقدامات اصالحی
25

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/10/011399/12/29
لیست اقدامات اصالحی و اولویت 

گذاری آنها


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100
تشکیل کارگروه اجرایی مدیریت دانش 

بر اساس نظام نامه مدیریت دانش
5

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

ابالغ اعضای کارگروه1399/05/011399/05/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100

اطالع رسانی  اولیه نظام مدیریت دانش 

-تهیه بنر)در کلیه سطوح سازمان

- برگزاری نشست- خبرنامه-پوستر

(...استند و - فضای مجازی 

10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

گزارش اقدامات انجام شده1399/04/011399/05/31

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 262صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100

پیکره بندی و استقرار سامانه مدیریت 

ثبت نام کاربران و شناسایی )دانش 

(...ارزیاب و 

5

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/05/011399/05/31
سند ارزیابان تعیین شده برای هر 

حوزه دانشی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100
برگزاری دوره های آموزشی مدیریت 

دانش بر اساس نظام نامه مدیریت دانش
10

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

مکاتبات/صورت جلسات1399/05/011399/06/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100
به کار گیری سامانه جامع مدیریت 

دانش
5

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

گزارش سامانه مدیریت دانش1399/07/011399/07/30

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 263صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100

تهیه گزارش از اجرای برنامه انگیزشی 

بر اساس نظام نامه مدیریت دانش در 

نیمه اول سال

5

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

گزارش اقدامات صورت گرفته1399/07/011399/07/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100

سنجش بلوغ مدیریت دانش بر اساس 

نظام نامه مدیریت دانش و ارسال به 

ستاد وزارتخانه

23

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

تکمیل فرمهای سنجش بلوغ1399/07/011399/09/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100

مأموریت و - تدوین چشم انداز

 ساله مدیریت دانش 3استراتژی های 

اهداف کالن و - بر اساس استراتژی ها

اسناد باالدستی

12

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

سند راهبردی مدیریت دانش1399/10/011399/11/30

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 264صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100

تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی در 

راستای جاری سازی استراتژای و ثبت 

hopدر برنامه 

5

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

گزارش اقدامات تعیین شده1399/11/011399/11/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه فرهنگ یادگیری و 

ایجاد - مشارکت سازمانی

شبکه های دانش و حافظه 

سازمانی در وزارت 

درمان و آموزش - بهداشت

پزشکی

1

استقرار نظام مدیریت دانش 

دانشکده های /ها¬در دانشگاه

علوم پزشکی کشور و سازمان 

های وابسته

100

تهیه گزارش اجرای برنامه  انگیزشی بر 

اساس نظام نامه مدیریت دانش در 

نیمه دوم سال

5

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

گزارش پرداخت ها/ اسناد/مکاتبات1399/12/011399/12/25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه سامانه های نرم 

افزاری یکپارچه هوشمند 

- در حوزه مدیریت

سازماندهی و منابع

2
هوشمندسازی و توسعه بانک 

اطالعات مدیران سالمت
50

ثبت نام و ورود اطالعات شخصی و 

شغلی مدیران باقی مانده دارای سمت 

و پست های مدیریتی (دارای ابالغ )

40

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/02/011399/03/15
گزارش تعداد افراد ثبت نام شده در 

سامانه


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 265صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه سامانه های نرم 

افزاری یکپارچه هوشمند 

- در حوزه مدیریت

سازماندهی و منابع

2
هوشمندسازی و توسعه بانک 

اطالعات مدیران سالمت
50

تکمیل اطالعات تحقیقاتی و سوابق 

 سال 5 )مدیریتی و سایر اطالعات 

مطابق فیلدهای موجود در   (اخیر

سامانه بانک اطالعات مدیران سالمت

40

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/04/011399/06/15
گزارش دانشگاه از تعداد مدیرانی که 

.اطالعات خود را کامل نموده اند


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه سامانه های نرم 

افزاری یکپارچه هوشمند 

- در حوزه مدیریت

سازماندهی و منابع

2

برقراری ارتباط برخط 

دوطرفه پایا بین نرم افزار 

تشکیالت و پرسنلی دانشگاه 

دانشکده های علوم /ها

پزشکی سراسر کشور با 

سامانه جامع تشکیالت وزارت 

متبوع

50

همکاری در تست نرم افزار توسط کاربر 

دانشگاه و کارشناس فناوری اطالعات 

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و 

تایید نهایی برقراری ارتباط دوسویه

20

مرکز توسعه 

مدیریت و تحول 

اداری

1399/01/151399/06/31
تاییدیه کارشناس فناوری اطالعات 

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم بخش غیر 

دولتی در زیر ساختهای 

سالمت

11
ایجاد و توسعه دفاتر خدمات 

سالمت
10مصاحبه با افراد پذیرفته شده در آزمون5

مرکز هماهنگی 

امور اقتصادی
1399/03/011399/05/30

مصاحبه با افراد پذیرفته شده در 

آزمون دفاتر خدمات جامع سالمت


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم بخش غیر 

دولتی در زیر ساختهای 

سالمت

11
ایجاد و توسعه دفاتر خدمات 

سالمت
10اعالم کتبی به قبول شدگان در مصاحبه5

مرکز هماهنگی 

امور اقتصادی
1399/07/011399/07/30

اعالم کتبی به قبول شدگان در 

مصاحبه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم بخش غیر 

دولتی در زیر ساختهای 

سالمت

11
ایجاد و توسعه دفاتر خدمات 

سالمت
5

- همکاری با مدیر طرح بابت بازرسی

بازدید از محل برای تآیید محل و سایر 

امکانات

20
مرکز هماهنگی 

امور اقتصادی
1399/04/011399/09/30

- همکاری با مدیر طرح بابت بازرسی

بازدید از محل برای تآیید محل و سایر 

امکانات



توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 266صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم بخش غیر 

دولتی در زیر ساختهای 

سالمت

11
ایجاد و توسعه دفاتر خدمات 

سالمت
20صدور مجوز فعالیت5

مرکز هماهنگی 

امور اقتصادی
صدور مجوز فعالیت1399/04/011399/11/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم بخش غیر 

دولتی در زیر ساختهای 

سالمت

11
ایجاد و توسعه دفاتر خدمات 

سالمت
5

همکاری با مدیر طرح برای ایجاد 

دسترسی سامانه ای
20

مرکز هماهنگی 

امور اقتصادی
1399/04/011399/11/30

همکاری با مدیر طرح برای ایجاد 

دسترسی سامانه ای


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم بخش غیر 

دولتی در زیر ساختهای 

سالمت

11
ایجاد و توسعه دفاتر خدمات 

سالمت
20شروع فعالیت5

مرکز هماهنگی 

امور اقتصادی
شروع فعالیت1399/06/011399/11/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم بخش غیر 

دولتی در زیر ساختهای 

سالمت

11
تآمین گازهای طبی به روش 

BO T
20

/ عقد قرارداد فی ما بین دانشگاه

دانشکده ها و شرکت سرمایه گذار
25

مرکز هماهنگی 

امور اقتصادی
عقد قرارداد1399/05/011399/07/29

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم بخش غیر 

دولتی در زیر ساختهای 

سالمت

11

واگذاری واحدهای دندان 

پزشکی مراکز جامع خدمات 

سالمت

5
تصویب در دستور مشترک هیات امنای 

دانشگاه ها
30

مرکز هماهنگی 

امور اقتصادی
تمامی دانشگاه های هدف1399/06/011399/09/30

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 267صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2
اجرای سند توسعه کارآفرینی 

99و اشتغال ویرایش سال 
50

تشکیل جلسه های مداوم  ستاد 

کارآفرینی و اشتغال دانشگاه ها  و 

برنامه ریزی بر اساس مفاد سند ابالغی 

 و ارائه گزارش جلسه در 99ویرایش 

پایان فصل اول

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
صورت جلسات ستاد در پایان فصل اول1399/01/151399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2
اجرای سند توسعه کارآفرینی 

99و اشتغال ویرایش سال 
50

تشکیل جلسه های مداوم  ستاد 

کارآفرینی و اشتغال دانشگاه ها  و 

برنامه ریزی بر اساس مفاد سند ابالغی 

 و ارائه گزارش جلسه در 99ویرایش 

پایان فصل  دوم

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
1399/04/011399/06/31

صورت جلسات ستاد در پایان فصل 

دوم


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2
اجرای سند توسعه کارآفرینی 

99و اشتغال ویرایش سال 
50

تشکیل جلسه های مداوم  ستاد 

کارآفرینی و اشتغال دانشگاه ها  و 

برنامه ریزی بر اساس مفاد سند ابالغی 

 و ارائه گزارش جلسه در 99ویرایش 

پایان فصل سوم

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
1399/07/011399/09/30

صورت جلسات ستاد در پایان فصل 

سوم


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 268صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2
اجرای سند توسعه کارآفرینی 

99و اشتغال ویرایش سال 
50

تشکیل جلسه های مداوم  ستاد 

کارآفرینی و اشتغال دانشگاه ها  و 

برنامه ریزی بر اساس مفاد سند ابالغی 

 و ارائه گزارش جلسه در 99ویرایش 

پایان فصل چهارم

20
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
1399/10/011399/12/15

صورت جلسات ستاد در پایان فصل 

چهارم


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2
اجرای سند توسعه کارآفرینی 

99و اشتغال ویرایش سال 
50

تهیه گزارش اجرای کامل مصوبات و 

برنامه های ابالغی ستاد کارآفرینی و 

اشتغال وزارت در فصل اول سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش  ارسالی در پایان فصل اول1399/01/151399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2
اجرای سند توسعه کارآفرینی 

99و اشتغال ویرایش سال 
50

تهیه گزارش اجرای کامل مصوبات و 

برنامه های ابالغی ستاد کارآفرینی و 

اشتغال وزارت در فصل دوم سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش  ارسالی در پایان فصل دوم1399/04/011399/06/31

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 269صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2
اجرای سند توسعه کارآفرینی 

99و اشتغال ویرایش سال 
50

تهیه گزارش اجرای کامل مصوبات و 

برنامه های ابالغی ستاد کارآفرینی و 

اشتغال وزارت در فصل سوم سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش  ارسالی در پایان فصل سوم1399/07/011399/09/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2
اجرای سند توسعه کارآفرینی 

99و اشتغال ویرایش سال 
50

تهیه گزارش اجرای کامل مصوبات و 

برنامه های ابالغی ستاد کارآفرینی و 

اشتغال وزارت در فصل چهارم سال

20
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش  ارسالی در پایان فصل چهارم1399/10/011399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2

توسعه اشتغال غیر دولتی در 

وزارت بهداشت و دستگاهها و 

سازمانهای وابسته

50

شرکت منظم در جلسات کارگروههای 

اشتغال شهرستان و استان و پیگیری 

مصوبات و تسهیل طرحهای کارآفرینی 

و اشتغال حوزه سالمت در فصل اول 

سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش ارسالی فصل اول1399/01/151399/03/31

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 270صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2

توسعه اشتغال غیر دولتی در 

وزارت بهداشت و دستگاهها و 

سازمانهای وابسته

50

شرکت منظم در جلسات کارگروههای 

اشتغال شهرستان و استان و پیگیری 

مصوبات و تسهیل طرحهای کارآفرینی 

و اشتغال حوزه سالمت در فصل دوم 

سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش ارسالی فصل دوم1399/07/011399/09/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2

توسعه اشتغال غیر دولتی در 

وزارت بهداشت و دستگاهها و 

سازمانهای وابسته

50

شرکت منظم در جلسات کارگروههای 

اشتغال شهرستان و استان و پیگیری 

مصوبات و تسهیل طرحهای کارآفرینی 

و اشتغال حوزه سالمت در فصل سوم 

سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش ارسالی فصل سوم1399/07/011399/09/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2

توسعه اشتغال غیر دولتی در 

وزارت بهداشت و دستگاهها و 

سازمانهای وابسته

50

شرکت منظم در جلسات کارگروههای 

اشتغال شهرستان و استان و پیگیری 

مصوبات و تسهیل طرحهای کارآفرینی 

و اشتغال حوزه سالمت در فصل  

چهارم سال

20
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش ارسالی فصل چهارم1399/10/011399/12/28

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 271صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2

توسعه اشتغال غیر دولتی در 

وزارت بهداشت و دستگاهها و 

سازمانهای وابسته

50

تهیه گزارش اجرای مصوبات و تسهیل 

طرحهای کارآفرینی و اشتغال حوزه 

سالمت در فصل  اول سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش ارسالی فصل اول1399/01/151399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2

توسعه اشتغال غیر دولتی در 

وزارت بهداشت و دستگاهها و 

سازمانهای وابسته

50

تهیه گزارش اجرای مصوبات و تسهیل 

طرحهای کارآفرینی و اشتغال حوزه 

سالمت در فصل  دوم سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش ارسالی فصل دوم1399/04/011399/06/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2

توسعه اشتغال غیر دولتی در 

وزارت بهداشت و دستگاهها و 

سازمانهای وابسته

50

تهیه گزارش اجرای مصوبات و تسهیل 

طرحهای کارآفرینی و اشتغال حوزه 

سالمت در فصل  سوم سال

10
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش ارسالی فصل سوم1399/07/011399/09/30

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 272صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم مشارکت 

های مردمی و نهاد های 

عمومی غیر دولتی در 

هزینه های سالمت و 

ایجاد اشتغال مولد و درون 

زا

2

توسعه اشتغال غیر دولتی در 

وزارت بهداشت و دستگاهها و 

سازمانهای وابسته

50

تهیه گزارش اجرای مصوبات و تسهیل 

طرحهای کارآفرینی و اشتغال حوزه 

سالمت در فصل چهارم سال

20
ستاد ملی اشتغال 

و کارآفرینی
گزارش ارسالی فصل چهارم1399/10/011399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

1کاهش انحراف درآمد85
شفاف سازی درآمد های ماده 

 قانون تنظیم24
100

گزارش ماهیانه درآمد های وصولی و 

 در دانشگاه24ارسالی موضوع ماده 
100

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
1399/02/011399/12/29

گزارش درآمد های ارسالی و وصولی 

 به ریز کد درآمدی تکمیل 24ماده 

فرم های خود اظهاری تراز 

چهارستونی بابت درآمد ها به ریز کد 

و شرح درآمد رسیدگی میدانی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

1کاهش انحراف هزینه85
شفاف سازی هزینه کرد 

وجوه ابالغی
100

گزارش ماهیانه هزینه های اعتبارات 

ابالغی وزارت متبوع
100

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
1399/02/011399/12/29

تکمیل فرم خود اظهاری  تراز چهار 

 (ابالغی)ستونی از کد های بودجه ای

مربوط به اعتبارات ابالغی به ریز فصل 

کد های بودجه ای و شرح آن باید بر )

اساس دستورالعمل حسابداری بخش 

رسیدگی میدانی میدانی (عمومی باشد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم درآمدهای 

عملیاتی و غیرعملیاتی از 

کل درآمدهای اختصاصی

1

شناسایی و معرفی منابع و 

رویکردهای درآمدزایی در 

نظام سالمت

100
شناسایی کلیه منابع درآمدی در 

دانشگاه
30

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
گزارش انواع منابع درآمدی دانشکاه1399/02/151399/03/20

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 273صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم درآمدهای 

عملیاتی و غیرعملیاتی از 

کل درآمدهای اختصاصی

1

شناسایی و معرفی منابع و 

رویکردهای درآمدزایی در 

نظام سالمت

100

شناسایی پتانسیل و ظرفیت های 

با رویکرد )دانشگاه در زیمنه درآمدزایی

و ارائه پیشنهاد (درآمد غیر عملیاتی

30
مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1399/03/011399/05/20

گزارش  عناوین ظرفیت های  جدید 

درآمدزایی در دانشگاه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش سهم درآمدهای 

عملیاتی و غیرعملیاتی از 

کل درآمدهای اختصاصی

1

شناسایی و معرفی منابع و 

رویکردهای درآمدزایی در 

نظام سالمت

100

گزارش تجارب و نتایج اجرایی عملیاتی 

و ریالی حاصل از اجرای ظرفیت های 

جدید درآمدزایی دانشگاه

40
مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1399/08/011399/10/20

عملیاتی حاصل از / گزارش ریالی 

اجرای ظرفیت های  جدید درآمدزایی 

در دانشگاه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

کاهش هزینه های جاری 

به نسبت رشد واحدهای 

عملیاتی

2
اجرای فرایندهای بودجه ای 

مرتبط با تفاهم نامه داخلی
20بررسی اجرای تفاهم نامه سال قبل40

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
صورتجلسه1399/02/011399/02/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

کاهش هزینه های جاری 

به نسبت رشد واحدهای 

عملیاتی

2
اجرای فرایندهای بودجه ای 

مرتبط با تفاهم نامه داخلی
40

تدوین پیش نویس اولیه تفاهم نامه 

بودجه سالجاری
30

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1399/02/151399/04/15

جدول گانت تبادل تفاهم نامه و پیش 

 واحد ۵نویس تفاهم نامه حداقل 

عملیاتی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

کاهش هزینه های جاری 

به نسبت رشد واحدهای 

عملیاتی

2
اجرای فرایندهای بودجه ای 

مرتبط با تفاهم نامه داخلی
50انعقاد تفاهم نامه40

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
متن تفاهم نامه و اصالحیه1399/03/151399/04/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

کاهش هزینه های جاری 

به نسبت رشد واحدهای 

عملیاتی

2
اجرای نظام بودجه ریزی 

برمبنای عملکرد در دانشگاه
60

بررسی فعالیت ها و ریزفعالیت ها در 

دانشگاه
10

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
جداول فعالیتها و ریز فعالیت ها1399/05/011399/05/15

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 274صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

کاهش هزینه های جاری 

به نسبت رشد واحدهای 

عملیاتی

2
اجرای نظام بودجه ریزی 

برمبنای عملکرد در دانشگاه
60

تعیین عملکرد ریالی فعالیت ها در 

1399سال 
10

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
جداول عملکرد ریالی فعالیت ها1399/05/011399/06/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

کاهش هزینه های جاری 

به نسبت رشد واحدهای 

عملیاتی

2
اجرای نظام بودجه ریزی 

برمبنای عملکرد در دانشگاه
60

تعیین حجم عملیاتی فعالیت ها در 

1399سال 
20

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
جدول حجم عملیاتی فعالیت ها1399/05/011399/06/20

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

کاهش هزینه های جاری 

به نسبت رشد واحدهای 

عملیاتی

2
اجرای نظام بودجه ریزی 

برمبنای عملکرد در دانشگاه
60

تعیین بهای تمام شده ریالی فعالیت ها 

 در دانشگاه99در سال 
25

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
جدول بهای تمام شده1399/07/011399/08/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

کاهش هزینه های جاری 

به نسبت رشد واحدهای 

عملیاتی

2
اجرای نظام بودجه ریزی 

برمبنای عملکرد در دانشگاه
140035تدوین الیحه بودجه سال 60

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
متن الیحه1399/07/151399/09/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ارتقاء مدیریت منابع و 

مصارف
3

مدیریت نحوه هزینه کرد 

مراکز ارائه خدمات در دانشگاه
50

شناسایی کلیه کسری ها در حوزه های 

مختلف و علل آن در دانشگاه
25

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1399/02/011399/03/30

گزارش کسری در حوزه های مختلف 

و علل آن


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ارتقاء مدیریت منابع و 

مصارف
3

مدیریت نحوه هزینه کرد 

مراکز ارائه خدمات در دانشگاه
50

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر افزایش و 

کاهش هزینه ها
20

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
لیست عوامل تاثیر گذار1399/02/011399/03/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ارتقاء مدیریت منابع و 

مصارف
3

مدیریت نحوه هزینه کرد 

مراکز ارائه خدمات در دانشگاه
50

ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت 

کاهش هزینه ها و رفع کسری
35

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
ارائه راهکار و پیشنهادات1399/07/011399/08/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ارتقاء مدیریت منابع و 

مصارف
3

مدیریت نحوه هزینه کرد 

مراکز ارائه خدمات در دانشگاه
50

گزارش تجارب موفق دانشگاه در زمینه 

کاهش هزینه ها
20

مرکز بودجه و 

پایش عملکرد
1399/08/011399/09/30

گزارش تجارب موفق دانشگاه در 

زمینه مدیریت هزینه


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 275صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

1کاهش مصرف انرژی85

فعال سازی کامل سامانه 

مدیریت و پایش هدف 

حاملهای انرژی

100

تدوین گزارش عملکرد مقایسه ای 

- آب)میزان مصرف حاملهای انرژی

 ماهه اول سال 6 (گازوئیل- گاز- برق

99 ماهه اول سال 6 با 98

50
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
گزارش عملکرد صرفا از سامانه1399/07/011399/07/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

1کاهش مصرف انرژی85

فعال سازی کامل سامانه 

مدیریت و پایش هدف 

حاملهای انرژی

100

تدوین گزارش عملکرد مقایسه ای 

- آب)میزان مصرف حاملهای انرژی

فروردین تا بهمن  (گازوئیل- گاز- برق

99 با فروردین تا بهمن 97به 

50
اداره کل امور 

پشتیبانی و رفاهی
گزارش عملکرد صرفا از سامانه1399/12/011399/12/25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش دانش فنی و 

توانمند سازی کارکنان و 

مدیران گزینش

1

برگزاری دوره های آموزشی 

غیر حضوری شاغلین هسته 

های گزینش

100
نیاز سنجی دوره های آموزشی برای  

شاغلین هسنه های گزینش
15

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
ارائه گزارش نتایج نظر سنجی1399/01/161399/02/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

افزایش دانش فنی و 

توانمند سازی کارکنان و 

مدیران گزینش

1

برگزاری دوره های آموزشی 

غیر حضوری شاغلین هسته 

های گزینش

100
برگزاری دوره های آموزشی حضوری و 

غیر حضوری
50

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
ارائه گزارش برگزاری دوره ها1399/05/011399/11/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

ارتقاء کیفیت فرآیندهای 

گزینش  داوطلبان 

استخدامی

1

افزایش میزان انطباق 

فرآیندهای گزینش با دستور 

العمل های مصوب هیأت 

عالی گزینش

100

تشکیل کارگروه برای هریک از 

- تخصص - فرآیندهای  مصاحبه 

تشکیل پرونده ها و نظر دهی

5
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
تهیه صورتجلسه تشکیل کارگروه1399/01/161399/02/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

ارتقاء کیفیت فرآیندهای 

گزینش  داوطلبان 

استخدامی

1

افزایش میزان انطباق 

فرآیندهای گزینش با دستور 

العمل های مصوب هیأت 

عالی گزینش

100
آسیب شناسی فرآیندها با توجه به 

نتایج ارزیابی های ساالنه هیأت مرکزی
5

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/03/031399/03/31

تهیه صورتجلسه برگزاری جلسه 

آسیب شناسی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

ارتقاء کیفیت فرآیندهای 

گزینش  داوطلبان 

استخدامی

1

افزایش میزان انطباق 

فرآیندهای گزینش با دستور 

العمل های مصوب هیأت 

عالی گزینش

100

جمع بندی مسائل و مشکالت مربوط 

به هریک از فرآیندها و اولویت بندی 

آنها

5
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/04/011399/04/31

تهیه صورتجلسه اولویت بندی 

مشکالت


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 276صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

ارتقاء کیفیت فرآیندهای 

گزینش  داوطلبان 

استخدامی

1

افزایش میزان انطباق 

فرآیندهای گزینش با دستور 

العمل های مصوب هیأت 

عالی گزینش

100
تدوین وارائه راهکار برای رفع اشکاالت 

هریک از فرآیندها
5

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
ارائه تصویر تدوین راهکارها1399/04/011399/04/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

ارتقاء کیفیت فرآیندهای 

گزینش  داوطلبان 

استخدامی

1

افزایش میزان انطباق 

فرآیندهای گزینش با دستور 

العمل های مصوب هیأت 

عالی گزینش

100

ارزیابی مستمر و ارائه بازخورد پایش 

دوره ای فرآیند ها و انطباق با دستور 

العملهای مصوب

10
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/05/011399/12/27

تهیه صورتجلسات مرتبط با پایش 

های دوره ای


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

ارتقاء کیفیت فرآیندهای 

گزینش  داوطلبان 

استخدامی

1

افزایش میزان انطباق 

فرآیندهای گزینش با دستور 

العمل های مصوب هیأت 

عالی گزینش

100

ارزیابی هریک از فرایندها توسط 

ارزیابان هیأت مرکزی براساس 

شاخصهای مندرج در دستورالعملهای 

مصوب

50
دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
ارائه تصویر صورتجلسه ارزیابی1399/05/011399/12/27

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام اداری 

در انجام ( IT)الکترونیک 

فرآیندهای اداری گزینش

1
راه اندازی سامانه جامع 

گزینش کشور
100

اتصال و آموزش جهت - آماده سازی 

Remuteاستفاده از 
10

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/03/031399/03/31

ارائه تصویر از نرم افزار کیهان در 

حالت اتصال


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام اداری 

در انجام ( IT)الکترونیک 

فرآیندهای اداری گزینش

1
راه اندازی سامانه جامع 

گزینش کشور
100

آموزش به کاربران هسته ها و ارسال 

Backupآخرین 
30

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
ارائه عکس از آموزشهای ارائه شده1399/07/011399/09/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

توسعه نظام اداری 

در انجام ( IT)الکترونیک 

فرآیندهای اداری گزینش

1
راه اندازی سامانه جامع 

گزینش کشور
100

Convert نهایی و  ثبت اطالعات در 

سامانه
10

دبیرخانه  هیأت 

مرکزی گزینش
1399/09/011399/12/27

کنترل تصویر ثبت نهایی اطالعات در 

سامانه


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 277صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

برنامه ریزی و پایش برنامه 

- های وزارت متبوع

دانشکده های / دانشگاه

علوم پزشکی و موسسات 

تابعه

12
اجرای مصوبات ستاد تحول 

سالمت
7

برگزاری منظم جلسات ماهانه ستاد 

تحول سالمت دانشگاهی
20

دفتر برنامه  ریزی 

و نظارت راهبردی
1399/01/161399/12/16

هر ماه یک )ارسال صورتجلسه 

ازطریق اتوماسیون به (صورتجلسه

منابع و - معاونت توسعه مدیریت

برنامه ریزی و درج شماره نامه و تاریخ 

 در سامانه Wordدر قالب فایل 

پایش برنامه ریزی عملیاتی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

برنامه ریزی و پایش برنامه 

- های وزارت متبوع

دانشکده های / دانشگاه

علوم پزشکی و موسسات 

تابعه

12
اجرای مصوبات ستاد تحول 

سالمت
7

ماهه اول 6پایش منابع و مصارف 

دانشگاهی
10

دفتر برنامه  ریزی 

و نظارت راهبردی
مطابق با جدول پیوست1399/07/011399/07/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85

برنامه ریزی و پایش برنامه 

- های وزارت متبوع

دانشکده های / دانشگاه

علوم پزشکی و موسسات 

تابعه

12
اجرای مصوبات ستاد تحول 

سالمت
7

ماهه دوم 6ایش منابع و مصارف 

دانشگاهی
10

دفتر برنامه  ریزی 

و نظارت راهبردی
مطابق جدول پیوست1399/12/021399/12/25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ساماندهی دارایی های 

ثابت
1

تجدید ارزیابی خودروهای 

ستادی و عملیاتی 

- دانشگاههای علوم پزشکی 

سازمانهای تابعه و ستاد وزارت

25صدور احکام کارشناسان منتخب100
ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
نمونه احکام صادر شده1399/02/021399/02/15

توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی






405 از 278صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ساماندهی دارایی های 

ثابت
1

تجدید ارزیابی خودروهای 

ستادی و عملیاتی 

- دانشگاههای علوم پزشکی 

سازمانهای تابعه و ستاد وزارت

25تکمیل لیست و گزارش جامع100
ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
جداول تکمیل شده1399/02/161399/03/13

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ساماندهی دارایی های 

ثابت
1

تجدید ارزیابی خودروهای 

ستادی و عملیاتی 

- دانشگاههای علوم پزشکی 

سازمانهای تابعه و ستاد وزارت

100
تکمیل لیست خودروهای دارای سن 

فرسودگی و مازاد
25

ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
1399/03/171399/03/31

جدول تکمیل شده لیست خودروهای 

فرسوده و مازاد


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

85
ساماندهی دارایی های 

ثابت
1

تجدید ارزیابی خودروهای 

ستادی و عملیاتی 

- دانشگاههای علوم پزشکی 

سازمانهای تابعه و ستاد وزارت

25اجرای فرآیند کنارگذاری و فروش100
ذیحسابی و اداره 

کل امور مالی
گزارش پیاده سازی فرایند1399/04/011399/12/20

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15
اجرا و پایش - تدوین- تهیه

99برنامه های عملیاتی سال 
40

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی غیر 

99مشترک سال 
1399/03/011399/03/31اسناد20

تدوین و ارسال برنامه عملیاتی غیر 

 توسط دفاتر حراست99مشترک سال 


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15
اجرا و پایش - تدوین- تهیه

99برنامه های عملیاتی سال 
40

برگزاری نشست مشترک با حراست 

های تابعه و کارگروه های تخصصی 

حوزه های مختلف در تبیین اجرای 

برنامه های عملیاتی

1399/04/011399/04/31اسناد10
ارسال گزارش و صورت جلسه نشست 

و لیست شرکت کنندگان


توسعه 

- مدیریت

منابع و 

برنامه 

ریزی

حراست






405 از 279صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15
اجرا و پایش - تدوین- تهیه

99برنامه های عملیاتی سال 
40

تهیه و ارسال نقطه نظرات اصالحی و 

انتقادی برنامه عملیاتی مشترک 

حراست دانشگاه ها

1399/05/011399/05/31اسناد10
ارسال نقطه نظرات ارسالی مطابق با 

فرمت اعالمی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15
اجرا و پایش - تدوین- تهیه

99برنامه های عملیاتی سال 
40

برگزاری  دومین نشست مشترک با 

حراست های تابعه اعالم گزارش 

پیشرفت برنامه های مشترک و غیر 

مشترک

1399/10/011399/10/30اسناد10
ارسال گزارش و صورت جلسه نشست 

و لیست شرکت کنندگان


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15
اجرا و پایش - تدوین- تهیه

99برنامه های عملیاتی سال 
40

گزارش اجرای سالیانه برنامه عملیاتی 

دانشکده ها/اختصاصی حراست دانشگاه 
1399/12/011399/12/20اسناد10

ارسال گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی 

غیر مشترک مطابق فرمت ابالغی به 

96/7/26 مورخ96/10688/شماره ح



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی 

حراست دانشگاه ها و یکسان 

سازی نظارت و بازرسی از 

مراکز تابعه

20

به روز رسانی و ارسال گزارشات خود 

ارزیابی بر اساس شاخص های ابالغی 

1398سال 

1399/03/011399/03/31اسناد20

ارسال گزارش آخرین وضعیت عملکرد 

حراست دانشگاه ها مطابق فرمت 

98ابالغی سال 



حراست






405 از 280صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی 

حراست دانشگاه ها و یکسان 

سازی نظارت و بازرسی از 

مراکز تابعه

20

رتبه بندی حراست مراکز تابعه دانشگاه 

ها مطابق بازدید های ارزیابی عملکرد و 

رتبه بندی

1399/12/011399/12/20اسناد30

اعالم رتبه بندی حراست مراکز تابعه 

دانشکده ها بر اساس شاخص /دانشگاه

98های ابالغی سال



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15

نظارت مستمر بر اجرای 

قوانین و مقررات و 

دستورالعمل های جاری 

دستگاه در حوزه قرارداد های 

برون سازمانی

20

جمع آوری و ثبت اطالعات شرکت ها 

و پیمانکاران طرف قرارداد دانشگاه در 

بانک اطالعاتی ابالغی

1399/11/011399/11/30اسناد40

ارسال گزارش اطالعات جمع آوری 

شده و بارگزاری اطالعات شرکت ها در 

سامانه ابالغ شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

برنامه -سیاستگذاری 

ریزی و نظارت و ارزیابی 

حراست ها

15

ساماندهی وضعیت تامین 

نیروی انسانی حراست ها و 

ارتقاء تشکیالت سازمانی 

حراست های تابعه

20
پیگیری تامین نیرو و اجرای مجوزهای 

جدید
30

آموزش و  طرح و 

برنامه
ارسال گزارش مکاتبات صورت گرفته1399/10/011399/10/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

توانمند سازی و ساماندهی 

وضعیت آموزشی حفاظتی 

- مشاغل حساس- مدیران

کارکنان حراست و حفاظت 

فیزیکی و رابطین محرمانه

10نیازسنجی آموزشی50
آموزش و  طرح و 

برنامه
ارسال جدول نیازسنجی آموزشی1399/03/011399/03/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

توانمند سازی و ساماندهی 

وضعیت آموزشی حفاظتی 

- مشاغل حساس- مدیران

کارکنان حراست و حفاظت 

فیزیکی و رابطین محرمانه

50

تهیه تقویم برگزاری دوره های آموزشی 

مطابق نیازسنجی آموزشی مطابق با 

نظام نامه آموزشی

10
آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/04/011399/04/31

ارسال تقویم زمان بندی شده سالیانه 

مطابق فرمت ابالغی


حراست






405 از 281صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

توانمند سازی و ساماندهی 

وضعیت آموزشی حفاظتی 

- مشاغل حساس- مدیران

کارکنان حراست و حفاظت 

فیزیکی و رابطین محرمانه

50
افزایش منابع  عناوین و موضوعات 

تخصصی کتابخانه های ستادی
15

آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/08/011399/08/30

ارسال سوابق و مستندات تهیه و یا 

 عنوان نشریه تخصصی3خرید حداقل 


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

توانمند سازی و ساماندهی 

وضعیت آموزشی حفاظتی 

- مشاغل حساس- مدیران

کارکنان حراست و حفاظت 

فیزیکی و رابطین محرمانه

50
تهیه محتوای آموزشی تخصصی 

الکترونیک
20

آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/10/011399/10/30

ارسال حداقل یک محتوای تخصصی 

الکترونیکی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

توانمند سازی و ساماندهی 

وضعیت آموزشی حفاظتی 

- مشاغل حساس- مدیران

کارکنان حراست و حفاظت 

فیزیکی و رابطین محرمانه

50
 12گزارش برگزاری دوره های آموزشی 

99ماهه سال 
45

آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/11/011399/11/30

ارسال گزارش دوره های آموزشی 

برگزار شده


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

برنامه ریزی و ساماندهی 

وضعیت رفاهی کارکنان 

حراست ستاد و حراست های 

تابعه

50
- تمهید و اجرای جلسات معرفتی 

مذهبی
15

آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/03/011399/03/31

ارسال گزارش برگزاری جلسات و 

لیست شرکت کنندگان


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

برنامه ریزی و ساماندهی 

وضعیت رفاهی کارکنان 

حراست ستاد و حراست های 

تابعه

20تفریحی- برگزاری اردوهای سیاحتی 50
آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/06/011399/06/31

ارسال گزارش برگزاری اردو و لیست 

شرکت کنندگان


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

برنامه ریزی و ساماندهی 

وضعیت رفاهی کارکنان 

حراست ستاد و حراست های 

تابعه

15سیاسی- اجرای نشست های بصیرتی 50
آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/09/011399/09/30

ارسال گزارش برگزاری نشست ها و 

لیست شرکت کنندگان


حراست






405 از 282صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

برنامه ریزی و ساماندهی 

وضعیت رفاهی کارکنان 

حراست ستاد و حراست های 

تابعه

50
برنامه ریزی آمادگی جسمانی و اجرای 

مسابقات ورزشی
20

آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/11/011399/11/30

ارسال لیست برنامه ها و تیم های 

ورزشی و گزارش برگزاری مسابقات


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(حراست)کارکنان 

15

برنامه ریزی و ساماندهی 

وضعیت رفاهی کارکنان 

حراست ستاد و حراست های 

تابعه

50

- گزارش ارائه تسهیالت رفاهی 

اعتباری به کارکنان حراست و حفاظت 

فیزیکی

30
آموزش و  طرح و 

برنامه
1399/12/011399/12/20

ارسال گزارش برنامه های رفاهی و 

لیست ارائه تسهیالت اعتباری


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

- گردش- فرایند تولید

تقلیل طبقه - نگهداری

بندیو امحای اسناد و 

مدارک طبقه بندی شده

15
ساماندهی و یکسان سازی 

کارت های شناسایی
40

یکسان سازی کارت های شناسایی بر 

اساس دستورالعمل ابالغی
1399/06/011399/06/31اسناد50

ارسال گزارش کامل یکسان سازی 

صدور کارت ها در ستاد واحدهای تابعه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

- گردش- فرایند تولید

تقلیل طبقه - نگهداری

بندیو امحای اسناد و 

مدارک طبقه بندی شده

15

ساماندهی بازتولید و 

استاندارد سازی دستورالعمل 

اسناد و / گردش و تبادل 

مدارک طبقه بندی شده 

غیرحراستی و برون سازمانی

30

اعالم وضعیت تولید و تایپ مکاتبات 

دارای طبقه بندی واحدهای 

غیرحراستی دانشگاه

ارسال گزارش وضعیت موجود1399/02/011399/02/31اسناد15

حراست






405 از 283صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

- گردش- فرایند تولید

تقلیل طبقه - نگهداری

بندیو امحای اسناد و 

مدارک طبقه بندی شده

15

ساماندهی بازتولید و 

استاندارد سازی دستورالعمل 

اسناد و / گردش و تبادل 

مدارک طبقه بندی شده 

غیرحراستی و برون سازمانی

30

اعالم وضعیت ثبت و صدور مکاتبات 

دارای طبقه بندی حفاظتی واحدهای 

غیرحراستی دستگاه

ارسال گزارش وضعیت موجود1399/03/011399/03/31اسناد15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

- گردش- فرایند تولید

تقلیل طبقه - نگهداری

بندیو امحای اسناد و 

مدارک طبقه بندی شده

15

ساماندهی بازتولید و 

استاندارد سازی دستورالعمل 

اسناد و / گردش و تبادل 

مدارک طبقه بندی شده 

غیرحراستی و برون سازمانی

30

آسیب شناسی وضعیت تبادل مکاتبات 

دارای طبقه بندی واحدهای 

غیرحراستی و برون سازمانی دستگاه

1399/04/011399/04/31اسناد20

- ضعف- ارسال گزارش نقاط قوت

آسیب ها و فرصت های گردش اسناد 

دارای طبقه بندی واحدهای 

غیرحراستی و برون سازمانی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

- گردش- فرایند تولید

تقلیل طبقه - نگهداری

بندیو امحای اسناد و 

مدارک طبقه بندی شده

15
ساماندهی روند حفاظت 

آزمون های دستگاه
30

نظارت بر اجرای مراحل آزمون ها بر 

مبنای چک لیستهای ابالغی
1399/06/011399/06/31اسناد10

ارسال گزارش نظارت و پایش مراحل 

مختلف حفاظت آزمون های انجام 

شده مطابق چک لیست های ابالغی



حراست






405 از 284صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

- گردش- فرایند تولید

تقلیل طبقه - نگهداری

بندیو امحای اسناد و 

مدارک طبقه بندی شده

15
ساماندهی روند حفاظت 

آزمون های دستگاه
30

جمع آوری و تکمیل و ارسال 

شناسنامه اساتید طراح سوال آزمون 

های دانشگاه

1399/08/011399/08/30اسناد15
ارسال شناسنامه های تکمیل شده  

اساتید طراح سؤال


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ایجاد وحدت رویه در 

- گردش- فرایند تولید

تقلیل طبقه - نگهداری

بندیو امحای اسناد و 

مدارک طبقه بندی شده

15
ساماندهی روند حفاظت 

آزمون های دستگاه
30

برگزاری دوره آموزش حفاظت آزمون 

برای عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون
1399/10/011399/10/30اسناد20

- ارسال گزارش برگزاری دوره آموزشی

لیست شرکت کنندگان دعوت نامه ها 

و صورت شناسنامه اساتید



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
الکترونیکی نمودن پرونده 

های پرسنلی
40

راه اندازی سامانه الکترونیکی بایگانی 

پرونده های پرسنلی
1399/05/011399/05/31پرسنلی30

ارسال گزارش راه اندازی سامانه 

بایگانی پرونده های پرسنلی و 

مستندات مربوطه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
الکترونیکی نمودن پرونده 

های پرسنلی
40

از پرونده % 30ثبت و ورود اطالعات 

های پرسنلی در سامانه
1399/07/011399/07/30پرسنلی20

از پرونده % 30ارسال گزارش ثبت 

های پرسنلی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
الکترونیکی نمودن پرونده 

های پرسنلی
40

از پرونده % 40ثبت و ورود اطالعات 

های پرسنلی در سامانه
1399/09/011399/09/30پرسنلی20

از پرونده % 40ارسال گزارش ثبت 

های پرسنلی


حراست






405 از 285صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
الکترونیکی نمودن پرونده 

های پرسنلی
40

از پرونده % 50ثبت و ورود اطالعات 

های پرسنلی در سامانه
1399/12/011399/12/20پرسنلی30

از پرونده % 50ارسال گزارش ثبت 

های پرسنلی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
تعیین صالحیت پیمانکاران 

طرف قرارداد دانشگاه
20

-97-96احصاء لیست قراردادهای سال

 منعقد شده با دانشگاه98
1399/07/011399/08/30پرسنلی50

کلیه دفاتر حراست ملزم به  احصاء 

 98-97-96لیست قراردادهای سال

منعقد شده با دانشگاه می باشند



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
تعیین صالحیت پیمانکاران 

طرف قرارداد دانشگاه
20

احصاء لیست پیمانکاران طرف قرارداد 

98-97-96با دانشگاه در سال 
1399/09/011399/09/30پرسنلی50

کلیه دفاتر حراست ملزم به  احصاء 

لیست پیمانکاران طرف قرارداد با 

 می 98-97-96دانشگاه در سال ها

باشند



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
شکل گیری ستادی و 

عملیاتی طرح حافظان نظام
20

تامین برنامه سین اعالم شده از 

حافظان نظام در حراست کل
1399/03/011399/03/31پرسنلی30

شناسایی الزم در خصوص برنامه اعالم 

(پیاده سازی و آماده سازی  )شده 


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
شکل گیری ستادی و 

عملیاتی طرح حافظان نظام
20

چهار چوب سازی برنامه های اعالم 

شده در سازمان حراست کل کشور
1399/04/011399/04/31پرسنلی20

این فعالیت ستادی و دانشگاهی است 

در قالب کلی در خصوص برنامه های  )

اعالم شده عملیاتی و محیطی می 

(باشد 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
شکل گیری ستادی و 

عملیاتی طرح حافظان نظام
20

تشکیل تیم های عملیاتی در دانشگاه 

ها و ستاد مرکزی
1399/02/011399/12/20پرسنلی30

شناسایی و اموزش افراد در خصوص 

برنامه های اعالم شده و بکارگیری 

دوره ای و آموزشی پیرامونی

 حراست






405 از 286صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15
شکل گیری ستادی و 

عملیاتی طرح حافظان نظام
20

گزارشات اعالم شده در طرح حافظین 

نظام
1399/02/011399/12/20پرسنلی20

اعالم کلیه گزارشات در قالب لحظه ای 

و متنی در زمان های حساس و 

بررسی از تیم ها در محیط های حضور



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15

شناسنامه دار نمودن گلوگاه 

های فساد در طرح ایجاد 

اشراف

20
شناسایی در گلوگاه و آسیب پذیری 

طبق دستورالعمل ابالغ شده
1399/05/011399/06/31پرسنلی30

کلیه دفاتر حراست ملزم به شناسایی و 

آسیب شناسی در گلوگاه ها و نقاط 

آسیب پذیر طبق دستورالعمل ابالغ 

شده می باشند



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15

شناسنامه دار نمودن گلوگاه 

های فساد در طرح ایجاد 

اشراف

1399/07/011399/08/30پرسنلی30تشکیل پرونده در خصوص طرح اشراف20
کلیه دفاتر حراست ملزم به تشکیل 

.پرونده برای طرح اشراف می باشند


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

- صیانت از ارزش ها

دستاورد ها و منابع 

دستگاه (انسانی و مالی)

15

شناسنامه دار نمودن گلوگاه 

های فساد در طرح ایجاد 

اشراف

20
گزارش وضعیتی از اقدامات حمایتی 

انجام شده در خصوص طرح اشراف
1399/10/011399/12/20پرسنلی20

کلیه دفاتر حراست ملزم به ارسال 

گزارشی از وضعیت اقدامات حمایتی 

انجام شده در خصوص طرح اشراف 

.می باشند



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقا سطح کمی و کیفی 

اخبار حراستی
10

توانمند سازی و -آموزش 

ارزیابی واحد های خبر در 

ستاد ودانشگاه

1399/03/011399/03/31پرسنلی9810ارسال گزارش عملکرد سال 100

کلیه واحد های خبر دانشگاههای علوم 

پزشکی می بایست فعالیت آماری خود 

نوع مکاتبه –شامل )را در قالب جدول 

بازخورد  –گیرنده –تعداد –

در قالب فایل ورد تهیه و  (مالحظات –

پس از تایید مدیریت حراست مربوطه 

به پیوست نامه به این مرکز ارسال 

ضمنا در انتهای جدول تایید . نمایند

مدیر محترم حراست الزامی می باشد 

تذکر هرگونه نقص در موارد جدول و )

(فرمت نامه مورد قبول نمی باشد



حراست






405 از 287صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقا سطح کمی و کیفی 

اخبار حراستی
10

توانمند سازی و -آموزش 

ارزیابی واحد های خبر در 

ستاد ودانشگاه

100
دوره باز آموزی برای پرسنل واحد خبر 

دانشگاهها
1399/04/011399/04/31پرسنلی10

کلیه حراستهای تابعه می بایست 

جهت باز آموزی پرسنل مرتبط با 

موضوع خبر کالس آموزشی ترتیب 

داده و از استاتید مرتبط برای این 

بارگذاری فرم .موضوع دعوت نمایند

حضور با امضاء گزارش کامل در 

خصوص نحوه تدریس و مطالب ارائه 

تذکر .منظور نظر می باشد... شده و

گزارشهای خالصه نویسی شده نمره :

(کامل را دریافت نخواهد کرد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقا سطح کمی و کیفی 

اخبار حراستی
10

توانمند سازی و -آموزش 

ارزیابی واحد های خبر در 

ستاد ودانشگاه

100
همایش ساالنه نمایندگان واحد خبر 

دانشگاههای علوم پزشکی
1399/05/011399/05/31پرسنلی30

واحد خبر مرکز حراست می بایست 

- جهت تبادل تجارب و بازآموزی 

همایشی با حضور کلیه نمایندگان 

واحد خبر حراست دانشگاههای علوم 

پزشکی برگزار نماید  نماینده 

واحدهای خبر دانشگاههای علوم 

پزشکی نیز پس از شرکت در این 

همایش می بایست گزارش کامل 

حضور و مطالب ارائه شده به همراه )

خود را به مدیر حراست (پیشنهادات 

گزارشهای : تذکر). مربوطه ارائه دهند 

خالصه و ناقص شامل امتیاز کامل 

(نمی شود



حراست






405 از 288صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقا سطح کمی و کیفی 

اخبار حراستی
10

توانمند سازی و -آموزش 

ارزیابی واحد های خبر در 

ستاد ودانشگاه

100
دوره باز آموزی برای پرسنل واحد خبر 

دانشگاهها
1399/10/011399/10/30پرسنلی10

کلیه حراستهای تابعه می بایست 

جهت باز آموزی پرسنل مرتبط با 

موضوع خبر کالس آموزشی ترتیب 

داده و از استاتید مرتبط برای این 

بارگذاری فرم .موضوع دعوت نمایند

حضور با امضاء گزارش کامل در 

خصوص نحوه تدریس و مطالب ارائه 

تذکر .منظور نظر می باشد... شده و

گزارشهای خالصه نویسی شده نمره :

(کامل را دریافت نخواهد کرد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100
ارتقا سطح کمی و کیفی 

اخبار حراستی
10

توانمند سازی و -آموزش 

ارزیابی واحد های خبر در 

ستاد ودانشگاه

100
 ماهه واحد خبر 10گزارش عملکرد 

حراستهای تابعه
1399/11/011399/11/30پرسنلی10

کلیه واحد های خبر دانشگاههای علوم 

پزشکی می بایست گزارش عملکرد از 

 خود را 31/10/1399 الی 1/1/1399

در قالب جدول و با فرمت ورد به این 

مرکز گزارش نمایند  موارد مورد نظر 

نوع مکاتبه  –ردیف )در جدول شامل 

و -بازخورد –گیرنده - تعداد –

ضمنا در انتهای (مالحظات باشد

جدول تایید مدیر محترم حراست 

تذکر هرگونه نقص )الزامی می باشد   

در موارد جدول و فرمت نامه مورد 

(قبول نمی باشد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

ساماندهی فعالیت های 

مدیریت بحران و پدافند غیر 

عامل

20

آسیب شناسی تحلیلی از  وضعیت 

دستگاه با رویکرد /موجود دانشگاه 

پدافند غیر عامل

1399/07/011399/07/30فیزیکی35

حراست ها بر اساس دستورالعمل 

ابالغی ملزم به ارائه گزارش آسیب 

شناسی تحلیلی وضعیت موجود  

فضای تحت پوشش خود می باشند 

 به SWOTارسال جدول : مستندات 

پیوست راهکار



حراست






405 از 289صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

ساماندهی فعالیت های 

مدیریت بحران و پدافند غیر 

عامل

20

ارسال گزارش از جلسات کمیته 

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 

حراست

1399/09/011399/09/30فیزیکی30

حراست ها بر اساس دستورالعمل 

ابالغی ملزم به ارائه گزارش کمیته 

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 

ارسال : حراست می باشند مستندات 

صورت جلسات برگزار شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

ایجاد بانک اطالعاتی اماکن و 

/ فضاهای فیزیکی دانشگاه 

دستگاه

20

تکمیل فرم شناسائی و لیست کلیه 

/ اماکن و فضاهای فیزیکی دانشگاه

دستگاه

بر اساس دستورالعمل ابالغی1399/07/011399/07/30فیزیکی25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

ایجاد بانک اطالعاتی اماکن و 

/ فضاهای فیزیکی دانشگاه 

دستگاه

20

تکمیل و بروز رسانی شناسنامه  های 

بیمارستان های : محیطی اماکن

آموزشی  بیمارستان های غیر آموزشی  

مرکز جامع خدمات سالمت شهری 

مرکز جامع خدمات سالمت روستایی

1399/11/011399/11/30فیزیکی50

تکمیل و بروز رسانی شناسنامه  های 

بیمارستان های : محیطی اماکن

بیمارستان های غیر / آموزشی

مرکز جامع خدمات سالمت / آموزشی

مرکز جامع خدمات سالمت / شهری

اماکن اداری /خانه بهداشت / روستایی

پایگاه / آزمایشگاه /انبار/خوابگاه /رفاهی 

انتقال خون بر اساس /های اورژانس 

ماه به ۴فرمت ابالغی به ازای هر 

 درصد20میزان 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

تقویت رویکرد پدافند غیر 

حفاظتی  /عامل و بعد نظارتی 

بر تردد به اماکن دارای طبقه 

بندی  حفاظتی

10

آموزش کارکنان  و افراد مرتبط  که به 

اماکن  دارای طبقه بندی  حفاظتی 

تردد دارند

1399/04/011399/04/31فیزیکی40

کلیه حراست ها ملزم به آموزش به 

کارکنان  و افراد مرتبط  که به اماکن  

دارای طبقه بندی  حفاظتی تردد 

به  (ارسال گزارش).می باشند- دارند

 درصد اماکن۳۰میزان 



حراست






405 از 290صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15
اجرای برنامه های نگهبانی و 

انتظامات
10

پیگیری تهیه و تأمین افشانه و شوکر 

مورد نیاز در حوزه حفاظت فیزیکی
1399/09/011399/09/30فیزیکی20

کلیه حراست ها ملزم به پیگیری 

تأمین افشانه و شوکر مورد نیاز جهت 

واحدهای نگهبانی و انتظامات خود می 

ارائه :   مستندات مورد نیاز . باشند

مکاتبات صورت گرفته و گزارشات 

ارسالی به مرکز حراست



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

پیگیری و اجرای برنامه 

آموزش و توانمند سازی 

کارکنان

10

نیاز سنجی آموزش کارکنان حفاظت 

دستگاه براساس / فیزیکی دانشگاه 

تقویم ابالغی

1399/03/011399/03/31فیزیکی25

کلیه حراست ها ملزم به اعالم موارد 

آموزشی مورد نیاز کارکنان حفاظت 

فیزیکی  طبق تقویم زمان بندی  

ارسال گزارش بر - ابالغی می باشند 

اساس فرمت ابالغی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

پیگیری و اجرای برنامه 

آموزش و توانمند سازی 

کارکنان

10

شناسایی وتوانمند سازی استعداد های 

مختلف موجود در بین کارکنان 

حفاظت فیزیکی بر اساس فرمت ابالغی

1399/04/011399/04/31فیزیکی25

کلیه حراست ها ملزم به شناسایی 

وتوانمند سازی استعداد های مختلف 

موجود در بین کارکنان حفاظت 

ارسال گزارش بر . - فیزیکی می باشند

اساس فرمت ابالغی از اقدامات انجام 

.شده به مرکز حراست



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

اجرای طرح پایش تصویری 

فضا و اماکن فیزیکی و شبکه 

رادیوئی

20

پیگیری تهیه وتأمین تجهیزات 

وملزومات مورد نیاز در حوزه مداربسته 

و پایش تصاویر

1399/06/011399/06/31فیزیکی20

کلیه حراست ها ملزم به پیگیری 

تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز 

جهت سامانه های الکترونیکی پایش 

تصویری از واحد های مرتبط می 

ارائه : مستندات مورد نیاز . باشند

مکاتبات صورت گرفته



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

اجرای طرح پایش تصویری 

فضا و اماکن فیزیکی و شبکه 

رادیوئی

20
تکمیل و ارسال لیست مربوط به 

(بی سیم  )فرکانس شبکه رادیوئی 
1399/08/011399/08/30فیزیکی20

کلیه حراست ها ملزم به ارسال لیست 

بی  )مربوط به فرکانس شبکه رادیوئی 

طبق فرمت ابالغی (سیم 



حراست






405 از 291صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

پیگیری و اجرای برنامه 

ورزشی و سالمت کارکنان 

حفاظت فیزیکی

10
برنامه ریزی جهت ارتقاء آمادگی 

جسمانی کارکنان حفاظت فیزیکی
1399/04/011399/04/31فیزیکی30

کلیه حراست ها ملزم به برنامه ریزی 

جهت آمادگی جسمانی پرسنل 

-کارکنان حفاظت فیزیکی می باشند 

ارسال برنامه های تدوین شده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

افزایش سطح حفاظت از 

منابع و دارایی - اماکن

های فیزیکی دستگاه

15

پیگیری و اجرای برنامه 

ورزشی و سالمت کارکنان 

حفاظت فیزیکی

10
برگزاری برنامه های  ورزشی برای 

پرسنل حفاظت فیزیکی
1399/05/011399/05/31فیزیکی40

کلیه حراست ها ملزم به برگزاری 

برنامه های  ورزشی جهت کارکنان 

ارائه -حفاظت فیزیکی می باشند 

گزارش از اقدامات صورت گرفته



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روزرسانی مدل مرجع داده 

 Dataستاد دانشگاهی  

R efrence  Model 

(DR M)

1399/03/011399/03/31فناوری اطالعات20به روز رسانی شناسنامه سخت افزار40

عناوین بانک های اطالعاتی : مستندات

مرتبط با حوزه های مختلف دانشگاه 

.طبق جدول ارسالی تکمیل گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روزرسانی مدل مرجع داده 

 Dataستاد دانشگاهی  

R efrence  Model 

(DR M)

40
ترسیم ارتباطات ما بین بانک های 

( DB Plan )اطالعاتی
1399/06/011399/06/31فناوری اطالعات50

ارتباطات فی مابین بانک : مستندات

های اطالعاتی طبق فرمت ارسالی 

.ترسیم و تکمیل گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روزرسانی مدل مرجع داده 

 Dataستاد دانشگاهی  

R efrence  Model 

(DR M)

40

تکمیل شناسنامه و جدول ارتباطات هر 

یک از بانک های اطالعاتی به ازای هر 

یک از بانک های اطالعاتی

1399/12/011399/12/20فناوری اطالعات30

شناسنامه و جداول : مستندات

ارتباطات بانک های اطالعاتی به ازای 

بانک های اطالعاتی طبق فرمت 

.ارسالی تکمیل گردد



حراست






405 از 292صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روزرسانی ارائه مدل مرجع 

زیر ساخت ستاد دانشگاه   

InfrastructureR efre

nce  Model ( IR M)

30
تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز 

(سه ماهه اول  )داده 
1399/03/011399/03/31فناوری اطالعات25

شناسنامه سخت افزار و زیر : مستندات

ساخت مرکز داده طبق جداول ارسالی 

(سه ماهه اول  ). تکمیل گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روزرسانی ارائه مدل مرجع 

زیر ساخت ستاد دانشگاه   

InfrastructureR efre

nce  Model ( IR M)

30
تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز 

(سه ماهه دوم )داده 
1399/06/011399/06/31فناوری اطالعات25

شناسنامه سخت افزار و زیر : مستندات

ساخت مرکز داده طبق جداول ارسالی 

(سه ماهه دوم  ). تکمیل گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روزرسانی ارائه مدل مرجع 

زیر ساخت ستاد دانشگاه   

InfrastructureR efre

nce  Model ( IR M)

30
تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز 

(سه ماهه سوم )داده  
1399/09/011399/09/30فناوری اطالعات25

شناسنامه سخت افزار و زیر : مستندات

ساخت مرکز داده طبق جداول ارسالی 

(سه ماهه سوم  ). تکمیل گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روزرسانی ارائه مدل مرجع 

زیر ساخت ستاد دانشگاه   

InfrastructureR efre

nce  Model ( IR M)

30
تهیه شناسنامه سخت افزاری مرکز 

(سه ماهه چهارم )داده 
1399/12/011399/12/20فناوری اطالعات25

شناسنامه سخت افزار و زیر : مستندات

ساخت مرکز داده طبق جداول ارسالی 

(سه ماهه چهارم  ). تکمیل گردد



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روز رسانی مدل مرجع 

سامانه های ستاد دانشگاهی 

Applicatin 

R efrence  Model 

(AR M)

30

دسته بندی و تکمیل جدول الیه 

سه  )سامانه ها و خدمات نرم افزاری 

(ماهه اول

1399/03/011399/03/31فناوری اطالعات25

سامانه های خدمات نرم : مستندات

افزاری طبق فرمت ارسالی توسط 

مرکز دسته بندی شده و جداول 

(سه ماهه اول  )ارسالی تکمیل گردد 



حراست






405 از 293صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روز رسانی مدل مرجع 

سامانه های ستاد دانشگاهی 

Applicatin 

R efrence  Model 

(AR M)

30

دسته بندی و تکمیل جداول الیه 

سه  )سامانه ها و خدمات نرم افزاری 

(ماهه دوم

1399/06/011399/06/31فناوری اطالعات25

سامانه های خدمات نرم : مستندات

افزاری طبق فرمت ارسالی توسط 

مرکز دسته بندی شده و جداول 

(سه ماهه دوم  )ارسالی تکمیل گردد 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روز رسانی مدل مرجع 

سامانه های ستاد دانشگاهی 

Applicatin 

R efrence  Model 

(AR M)

30

دسته بندی و تکمیل جدول الیه 

سه  )سامانه ها و خدمات نرم افزاری 

(ماهه سوم

1399/09/011399/09/30فناوری اطالعات25

سامانه های خدمات نرم : مستندات

افزاری طبق فرمت ارسالی توسط 

مرکز دسته بندی شده و جداول 

(سه ماه سوم  )ارسالی تکمیل گردد 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء سطح امنیت 

اطالعات دیجیتال و 

شناسایی زیرساختهای آن

15

به روز رسانی مدل مرجع 

سامانه های ستاد دانشگاهی 

Applicatin 

R efrence  Model 

(AR M)

30

دسته بندی و تکمیل جدول الیه 

سه  )سامانه ها و خدمات نرم افزاری 

(ماهه چهارم

1399/12/011399/12/20فناوری اطالعات25

سامانه های خدمات نرم : مستندات

افزاری طبق فرمت ارسالی توسط 

مرکز دسته بندی شده و جداول 

سه ماهه چهارم  )ارسالی تکمیل گردد 

)



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء هماهنگی و ایجاد 

وحدت رویه در تنظیم 

لوایح دفاعیه دیوان عدالت 

اداری

25

یکسان سازی لوایح دعاوی 

محور 3دیوان عدالت در 

با  (موضوعات مشترک)

رویکرد ایجاد فضای رقابتی 

بین دفاتر حقوقی

100
تهیه لوایح و ارسال به اداره کل حقوقی 

وزارتخانه
1399/03/161399/04/15اداره کل حقوقی15

تصویر مکاتبات صورت گرفته با اداره 

کل حقوقی وزارتخانه به انضمام لوایح 

ارسالی



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء هماهنگی و ایجاد 

وحدت رویه در تنظیم 

لوایح دفاعیه دیوان عدالت 

اداری

25

یکسان سازی لوایح دعاوی 

محور 3دیوان عدالت در 

با  (موضوعات مشترک)

رویکرد ایجاد فضای رقابتی 

بین دفاتر حقوقی

100
تهیه لوایح و ارسال به اداره کل حقوقی 

وزارتخانه
1399/07/011399/07/30اداره کل حقوقی15

تصویر مکاتبه ارسالی به اداره کل 

حقوقی ستاد به انضمام الیحه


حراست

حقوقی 

و امور 

مجلس






405 از 294صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقاء هماهنگی و ایجاد 

وحدت رویه در تنظیم 

لوایح دفاعیه دیوان عدالت 

اداری

25

یکسان سازی لوایح دعاوی 

محور 3دیوان عدالت در 

با  (موضوعات مشترک)

رویکرد ایجاد فضای رقابتی 

بین دفاتر حقوقی

100
تهیه لوایح و ارسال به اداره کل حقوقی 

وزارتخانه
1399/10/161399/11/15اداره کل حقوقی15

تصویر مکاتبه ارسالی به اداره کل 

حقوقی ستاد به انضمام الیحه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

تقویت ساز و کارهای 

موجود به منظور نظارت بر 

 نحوه اجرای قانون 

برقراری عدالت آموزشی 

(1398)سال 

25

برنامه ریزی و بررسی اسناد 

 (1398سال )مناطق محروم 

موضوع قانون برقراری عدالت 

آموزشی

100

ارسال لیست پذیرفته شدگان و 

انصرافیهای بهره مند از سهمیه قانون 

(1398سال )مزبور 

1399/02/011399/03/30اداره کل حقوقی30

تصویری از لیست پذیرفته شدگان 

سازمان سنجش آموزش پزشکی به 

همراه لیستی از انصرافیها



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

تقویت ساز و کارهای 

موجود به منظور نظارت بر 

 نحوه اجرای قانون 

برقراری عدالت آموزشی 

(1398)سال 

25

برنامه ریزی و بررسی اسناد 

 (1398سال )مناطق محروم 

موضوع قانون برقراری عدالت 

آموزشی

100
بارگذاری اسناد مناطق محروم مطابق 

لیست ارسالی توسط هر دانشگاه
1399/04/011399/05/31اداره کل حقوقی50

تصویری از اسناد مزبور مطابق لیست 

ارسالی توسط هر دانشگاه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقا و توسعه سامانه 

جامع حقوقی و کاهش 

مراجعات غیرضروری

25
بارگذاری اطالعات اداره 

دعاوی در سامانه حقوقی
50

اعالم تعداد پرونده های دعاوی حقوقی 

و کیفری
1399/03/011399/03/31اداره کل حقوقی40

اعالم تعداد پرونده ها در قالب فایل 

word


حقوقی 

و امور 

مجلس






405 از 295صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقا و توسعه سامانه 

جامع حقوقی و کاهش 

مراجعات غیرضروری

25
بارگذاری اطالعات اداره 

دعاوی در سامانه حقوقی
50

اسکن و ورود اطالعات پرونده های 

دعاوی
1399/03/011399/11/30اداره کل حقوقی60

- تصویری از سامانه جامع حقوقی

قسمت دعاوی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقا و توسعه سامانه 

جامع حقوقی و کاهش 

مراجعات غیرضروری

25

بارگذاری اطالعات اداره 

تعهدات در سامانه جامع 

حقوقی

1399/03/011399/03/31اداره کل حقوقی40اعالم تعداد پرونده های تعهدات50
اعالم تعداد پرونده های تعهدات در 

wordقالب یک فایل 


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

100

ارتقا و توسعه سامانه 

جامع حقوقی و کاهش 

مراجعات غیرضروری

25

بارگذاری اطالعات اداره 

تعهدات در سامانه جامع 

حقوقی

50
اسکن و ورود اطالعات پرونده های 

تعهدات
1399/03/011399/11/30اداره کل حقوقی60

- تصویری از سامانه جامع حقوقی

بخش تعهدات


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

توصیه های سیاستگذاری 

- در راستای رفع موانع 

اقدامات و - چالش ها

تکالیف دولت با رویکرد 

لحاظ نمودن سالمت در 

تمام سیاست ها

5

اولویت ها و چالش های 

اجرای سیاست ها و  اقدامات 

در استان

100

دریافت اولویت ها و مطالبات از سطح 

دبیرخانه ساغ دانشگاه های علوم 

در سطح استان/ پزشکی 

50

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/08/011399/09/30
دانشکده ها و / مکاتبه با دانشگاه ها

دریافت نقطه نظرات


حقوقی 

و امور 

مجلس

دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 296صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

توصیه های سیاستگذاری 

- در راستای رفع موانع 

اقدامات و - چالش ها

تکالیف دولت با رویکرد 

لحاظ نمودن سالمت در 

تمام سیاست ها

5

اولویت ها و چالش های 

اجرای سیاست ها و  اقدامات 

در استان

100
جمع بندی و ارزش گذاری نقطه 

نظرات دانشگاه ها
30

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/10/011399/11/15

گزارش رتبه بندی چالش ها در دو 

حیطه کارگروه تخصصی تغذیه و 

امنیت غذایی و کارگروه تخصصی 

تهدید کننده های محیطی سالمت



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40

 پروژه از  ۱۰اجرای حداقل 

مجموعه پروژه های تفاهم نامه 

 ذیل برنامه جامع ۱۳۹۸سال 

هر دستگاه )سالمت استان  

( پروژه۱اجرایی 

10
 پروژه به ۱۰اعالم و ارسال فهرست 

 دستگاه اجرایی در استان۱۰تفکیک 
20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/01/011399/02/31
• فهرست پروژه •نامه اعالم پروژه ها  

های هدف گذاری شده


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40

 پروژه از  ۱۰اجرای حداقل 

مجموعه پروژه های تفاهم نامه 

 ذیل برنامه جامع ۱۳۹۸سال 

هر دستگاه )سالمت استان  

( پروژه۱اجرایی 

20(سه ماهه تابستان)ارسال گزارش اول10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/04/011399/06/31
• نامه ارسال •فرم تکمیل شده گزارش  

گزارش


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40

 پروژه از  ۱۰اجرای حداقل 

مجموعه پروژه های تفاهم نامه 

 ذیل برنامه جامع ۱۳۹۸سال 

هر دستگاه )سالمت استان  

( پروژه۱اجرایی 

20(سه ماهه پاییز)ارسال گزارش دوم 10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/07/011399/09/30
• نامه ارسال •فرم تکمیل شده گزارش  

گزارش


دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 297صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40

 پروژه از  ۱۰اجرای حداقل 

مجموعه پروژه های تفاهم نامه 

 ذیل برنامه جامع ۱۳۹۸سال 

هر دستگاه )سالمت استان  

( پروژه۱اجرایی 

20(زمستان)ارسال گزارش سه ماهه سوم10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/10/011399/12/15
• نامه ارسال •فرم تکمیل شده گزارش   

گزارش


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
تدوین گزارش سالمت 

(32)محوری استان  
10

ارسال گزارش کاربست شیوه نامه 

ارزیابی و رتبه بندی سالمت محوری 

(گزارش سه ماهه پاییز)استان 

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/07/011399/09/30
• فایل گزارش سه •نامه گزارش دهی  

ماهه دوم


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
تدوین گزارش سالمت 

(32)محوری استان  
10

ارسال گزارش کاربست شیوه نامه 

ارزیابی و رتبه بندی سالمت محوری 

(گزارش سه ماهه زمستان)استان 

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/10/011399/12/15
• فایل گزارش سه •نامه گزارش دهی   

ماهه سوم


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
استقرار کمیته دیده بانی 

سالمت استان
50استقرار کمیته دیده بانی5

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/04/011399/06/31
• ابالغ •ابالغ رییس کمیته دیده بانی  

اعضای کمیته دیده بانی


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
استقرار کمیته دیده بانی 

سالمت استان
5

تهیه و ارسال گزارش دیده باتی سالمت 

( ماهه اول۶)استان 
25

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/07/011399/08/30
• ۶فایل گزارش  •نامه گزارش دهی  

ماهه اول


دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 298صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
استقرار کمیته دیده بانی 

سالمت استان
5

تهیه و ارسال گزارش دیده باتی سالمت 

( ماهه دوم۶)استان 
25

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/12/011399/12/15
• ۶فایل گزارش  •نامه گزارش دهی  

ماهه دوم


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40

بهبود عملکرد دبیرخانه 

کارگروه تخصصی سالمت و 

دانشگاه )امنیت غذایی استان 

-32استان  (های مرکز

5
سازماندهی مجدد دبیرخانه بر اساس 

نظام نامه و آیین نامه جدید
20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/06/011399/06/31
مصوبه هیات امنا جهت پیاده سازی 

تشکیالت


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40

بهبود عملکرد دبیرخانه 

کارگروه تخصصی سالمت و 

دانشگاه )امنیت غذایی استان 

-32استان  (های مرکز

15گزارش عملکرد سه ماه پاییز5

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/07/011399/09/30
•نامه گزارش دهی 	•  فایل گزارش سه	

ماهه سوم


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40

بهبود عملکرد دبیرخانه 

کارگروه تخصصی سالمت و 

دانشگاه )امنیت غذایی استان 

-32استان  (های مرکز

15گزارش عملکرد سه ماه زمستان5

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/10/011399/12/15
•نامه گزارش دهی 	•  فایل گزارش سه	

ماهه چهارم


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی اندیشگاه 

(32)سالمت استان 
50تقویت اندیشگاه سالمت استان10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/04/011399/06/31
•نامه گزارش دهی 	•  فرمت تکمیل شده	

گزارش


دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 299صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی اندیشگاه 

(32)سالمت استان 
25گزارش عملکرد شش ماهه اول10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

نامه ابالغ اعضای اندیشگاه	•1399/08/011399/08/30

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی اندیشگاه 

(32)سالمت استان 
25گزارش عملکرد ا شش ماهه دوم10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

نامه ابالغ اعضای اندیشگاه	•1399/12/011399/12/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی خانه مشارکت 

مردم در سالمت استان
10

تشکیل و تقویت خانه مشارکت  

شهرستان ها سه ماهه اول
5

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/01/011399/03/31
•نامه گزارش دهی 	•  فایل اکسل	

گزارش دهی


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی خانه مشارکت 

مردم در سالمت استان
10

تشکیل و تقویت خانه مشارکت  

شهرستان ها درسه ماهه دوم
5

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/04/011399/06/31
•نامه گزارش دهی 	•  فایل اکسل	

گزارش دهی


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی خانه مشارکت 

مردم در سالمت استان
10

تشکیل و تقویت خانه مشارکت  

شهرستان ها در سه ماهه سوم
5

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/07/011399/09/30
•نامه گزارش دهی 	•  فایل اکسل	

گزارش دهی


دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 300صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی خانه مشارکت 

مردم در سالمت استان
10

شکیل و تقویت خانه مشارکت 

شهرستان ها درسه ماهه چهارم
5

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/10/011399/12/15
•نامه گزارش دهی 	•  فایل اکسل	

گزارش دهی


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی خانه مشارکت 

مردم در سالمت استان
10

توجیهی - برگزای کارگاه  آموزشی

برای اعضای خانه مشارکت شهرستانی 

(۱۳۹۷مطابق فرمت ابالغی در سال )

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

•نامه گزارش دهی 	•1399/09/011399/09/30 فایل گزارش	

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی خانه مشارکت 

مردم در سالمت استان
10

پیام  سالمت به اعضای 5انتقال حداقل 

شبکه  مشارکت  سالمت شهرستان در 

ابعادجسمی روانی و اجتماعی

10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/09/011399/09/30

 صورت جلسات دوره ای عضو منتخب	•

 خانه مشارکت با اعضای شبکه خود

(به تفکیک هر شبکه)



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
ظرفیت سازی خانه مشارکت 

مردم در سالمت استان
10

  مطالبه اعضای  خانه ۵انتقال حداقل 

مشارکت مردم در سالمت شهرستان به 

دبیرخانه گروه کاری ساغ استان

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/09/011399/09/30
 نامه درخواست رسیدگی به مطالبات	•

درخواستی به مراجع ذیربط در استان


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
صیانت از حقوق مردم در 

سالمت و امنیت غذایی
5

تشکیل و تقویت کمیته های استانی 

صیانت از حقوق مردم در سالمت و 

1399امنیت غذاییدر نیمه اول سال 

25

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

•نامه گزارش دهی 	•1399/01/011399/06/31 فایل گزارش	

دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 301صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

استقرار کامل نظام نامه 

مدیریت سالمت همه 

جانبه استان

40
صیانت از حقوق مردم در 

سالمت و امنیت غذایی
5

برگزاری جلسات کمیته های استانی 

صیانت از حقوق مردم در سالمت و 

1399امنیت غذایی در نیمه دوم سال 

25

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

•نامه گزارش دهی 	•1399/07/011399/12/15 فایل گزارش	

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

افزایش تعداد کانون های 

سالمت محله به میزان 

 درصد محالت ۳۰

شناسایی شده

5
توسعه کمی و کیفی  کانون 

های سالمت محله
100

کمک به برگزاری کارگاه های توانمند 

سازی کارشناسان در سطح 

شهرستانهای تابعه

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/10/011399/12/15
لیست - سین برنامه- دعوت نامه

تصاویر کارگاه- ححضور و غیاب


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

افزایش تعداد کانون های 

سالمت محله به میزان 

 درصد محالت ۳۰

شناسایی شده

5
توسعه کمی و کیفی  کانون 

های سالمت محله
100

راه اندازی کانون -پایدارسازی -استقرار

  کانون سالمت 98های جدید در سال 

محله

30

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/06/011399/12/15

فرم تکمیل شده ضمیمه راهنمای 

تصاویر کانون سالمت - برنامه عملیاتی

محالت



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

افزایش تعداد کانون های 

سالمت محله به میزان 

 درصد محالت ۳۰

شناسایی شده

5
توسعه کمی و کیفی  کانون 

های سالمت محله
100

برگزاری کارگاه های توانمند سازی 

کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی
10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/06/011399/12/15
لیست حضور - سین برنامه- دعوتنامه

تصاویر کارگاه- و غیاب


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

افزایش تعداد کانون های 

سالمت محله به میزان 

 درصد محالت ۳۰

شناسایی شده

5
توسعه کمی و کیفی  کانون 

های سالمت محله
100

برگزاری کارگاه های توانمند سازی 

کارشناسان در سطح شهرستانهای تابعه
10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/10/011399/12/15
لیست حضور - سین برنامه- دعوتنامه

تصاویر کارگاه- و غیاب


دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 302صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10
پایش مصوبات شورای عالی 

در سطح استانی
25

برگزاری جلسات کارگروه نظارتی ایدز 

سه ماهه اول (SIP)در استان
10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

صورتجلسات نشست1399/03/011399/03/31

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10
پایش مصوبات شورای عالی 

در سطح استانی
25

برگزاری جلسات کارگروه نظارتی ایدز 

سه ماهه دوم(SIP)در استان
10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

صورتجلسات نشست1399/06/011399/06/31

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10
پایش مصوبات شورای عالی 

در سطح استانی
25

برگزاری جلسات کارگروه نظارتی ایدز 

سه ماهه سوم(SIP)در استان
10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

صورتجلسات نشست1399/09/011399/09/30

دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 303صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10
پایش مصوبات شورای عالی 

در سطح استانی
25

برگزاری جلسات کارگروه نظارتی ایدز 

سه ماهه چهارم(SIP)در استان
10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

صورتجلسات نشست1399/12/011399/12/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10
پایش مصوبات شورای عالی 

در سطح استانی
25

تهیه گزارش از میزان تبلیغ کاالهای 

آسیب رسان در استان
20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/06/011399/12/15
گزارش تایید شده از سوی ریاست 

دانشگاه


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

سالمندان در استان

25

رزیابی و اولویت بندی نیازهای سالمت 

سالمندان مناطق تحت پوشش 

طراحی مداخالت و تعیین - دانشگاهها 

نقش ذینفعان

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/02/011399/03/31
مداخالت -ارسال جدول اولویت ها 

بین بخشی و نقش ذینفعان


دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 304صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

سالمندان در استان

25

تدوین -تفاهم نامه-تبادل توافق نامه

برنامه مشترک در خصوص سالمت 

سالمندان

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/04/011399/06/31

ارسال توافق نامه ها یا تفاهم نامه ها یا 

برنامه های مشترک امضا شده توسط 

معاون بهداشت و مدیر کل مربوطه از 

سازمان ذینفع



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

سالمندان در استان

25
ابالغ برنامه پایش برنامه ها و شاخص 

ها و نشانگر های پایش به ذینفعان
20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

نامه و برنامه پایش1399/07/011399/07/30

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

سالمندان در استان

25

ارسال گزارش پیشرفت برنامه های 

توافق شده به اداره سالمندان و 

دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 

غذایی

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

فایل گزارش1399/12/011399/12/15

دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 305صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

کنترل و پیشگیری از بیماری 

های غیر واگیراستان

25

شکیل نشست کمیته دانشگاهی 

پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر 

با حضور ذینفعان استانی

20

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/02/011399/02/31

فایل صورتجلسه امضا شده توسط 

اعضای کمیته دانشگاهی و ذینفعان 

استانی



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

کنترل و پیشگیری از بیماری 

های غیر واگیراستان

25
 استانی در NCDطرح موضوع سند 

کارگروه سالمت استان
10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

فایل صورتجلسه امضا شده1399/01/011399/01/31

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

کنترل و پیشگیری از بیماری 

های غیر واگیراستان

25

تبادل توافق نامه یا تفاهم نامه یا 

تدوین برنامه مشترک در خصوص 

پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر

30

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/02/011399/04/31

ارسال توافق نامه ها یا تفاهم نامه ها یا 

برنامه های مشترک امضا شده توسط 

معاون بهداشت و مدیر کل مربوطه از 

سازمان ذینفع



دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 306صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

کنترل و پیشگیری از بیماری 

های غیر واگیراستان

25
ابالغ برنامه پایش برنامه ها و شاخص 

ها و نشانگر های پایش به ذینفعان
10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

نامه و برنامه پایش1399/05/011399/06/31

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

ارتقاءکمی و کیفی گزارش 

پیشرفت مصوبات مبتنی 

بر شاخص های پایش 

تعیین شده به میزان 

-  درصد سال پایه100

دکتر رستمی

10

جلب مشارکت ذینفعان بین 

بخشی جهت استقرار سند 

کنترل و پیشگیری از بیماری 

های غیر واگیراستان

25

ارسال گزارش پیشرفت برنامه های 

توافق شده به دفتر مدیریت غیر واگیر 

و دبیرخانه شورای عالی سالمت و 

امنیت غذایی

10

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

فایل گزارش1399/12/011399/12/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50

بهبود نگرش و مهارت 

مدیران و کارشناسان ملی 

واستانی در خصوص 

همکاری چند بخشی  در 

سطوح ملی و استانی به 

 %50میزان 

10

اطالع رسانی به ذینفعان در 

خصوص همکاری های درو 

بخشی و بین بخشی و 

مشارکت مردمی  در زمینه 

سیاست های بخش سالمت  

کارشناسان -سیاست گزاران )

- پژوهشگران - و مدیران 

(عموم مردم 

50

تقویت سایت دبیرخانه های استانی در 

جهت هماهنگی درون بخش سالمت و 

همکاری های بین بخشی

40

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

1399/07/011399/09/30
تصویر صفحه مر بوط به سیاست های 

بخش سالمت در دبیرخانه استان


دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی






405 از 307صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50
درصد ۱۰۰فعال سازی 

مجامع سالمت استانی
100برگزاری مجامع سالمت5

برگزاری مجامع سالمت استان درنیمه 

99دوم سال
30

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

فرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی1399/07/011399/12/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50
درصد ۱۰۰فعال سازی 

مجامع سالمت استانی
100برگزاری مجامع سالمت5

برگزاری اولین مجمع سالمت 

99شهرستان در نیمه دوم سال
30

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

فرم ضممیه راهنمای برنامه عملیاتی1399/07/011399/12/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

50
درصد ۱۰۰فعال سازی 

مجامع سالمت استانی
20برگزاری مجمع سالمت  محله100برگزاری مجامع سالمت5

دبیرخانه شورای 

عالی سالمت و 

امنیت غذایی

فرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی1399/02/011399/12/15

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش نسبت مرگ	

در۱۵مادران به کمتر از   

صد هزار تولد زنده

20
نظام کشوری مراقبت مرگ 

مادری
100

بارگذاری آمار و اطالعات استخراج شده 

98 ماهه دوم 6از سامانه مرگ مادر در 
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/03/011399/03/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش نسبت مرگ	

در۱۵مادران به کمتر از   

صد هزار تولد زنده

20
نظام کشوری مراقبت مرگ 

مادری
100

بارگذاری آمار و اطالعات استخراج شده 

99 ماهه اول 6از سامانه مرگ مادر در 
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/09/011399/09/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش نسبت مرگ	

در۱۵مادران به کمتر از   

صد هزار تولد زنده

20
نظام کشوری مراقبت مرگ 

مادری
100

برگزاری دوره توجیهی ضریب کا در ده 

منطقه آمایشی کشور
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

طبق مستند اعالم شده1399/11/011399/11/10

دبیرخانه

 شورای 

عالی 

سالمت  

و امنیت 

غذایی

درمان






405 از 308صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش نسبت مرگ	

در۱۵مادران به کمتر از   

صد هزار تولد زنده

20
نظام کشوری مراقبت مرگ 

مادری
100

همکاری در تامین محل اسکان موقت 

(99سال )مادران در مناطق نیازمند 
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/11/011399/11/03

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش نسبت مرگ	

در۱۵مادران به کمتر از   

صد هزار تولد زنده

20
نظام کشوری مراقبت مرگ 

مادری
100

اقدامات انجام شده در مراقبت مادران 

 بستری در 19مبتال به کووید 

بیمارستان

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش اقدامات1399/09/011399/11/30

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش نسبت مرگ	

در۱۵مادران به کمتر از   

صد هزار تولد زنده

20
نظام کشوری مراقبت مرگ 

مادری
100

آموزش های کالس آمادگی برای 

زایمان مادران در زمان شیوع ویروس 

کرونا براساس پروتکل جدید

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش اقدامات1399/07/011399/07/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش میزان مرگ	

  سال به۵کودکان زیر 

  در هزارتولد۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
50

برگزاری کمیته های بررسی مرگ 

معاونت های )کودکان شش ماهه اول

(بهداشت و درمان 

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/07/011399/07/10

طبق )صورتجلسه برگزاری کمیته

نامه - (فرمت بارگذاری شده در پورتال

ارسال صورتجلسه به اعضای کمیته



10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش میزان مرگ	

  سال به۵کودکان زیر 

  در هزارتولد۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
50

برگزاری کمیته های بررسی مرگ 

معاونت های )کودکان شش ماهه دوم

(بهداشت و درمان 

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/11/011399/11/10

طبق )صورتجلسه برگزاری کمیته

نامه - (فرمت بارگذاری شده در پورتال

ارسال صورتجلسه به اعضای کمیته



10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش میزان مرگ	

  سال به۵کودکان زیر 

  در هزارتولد۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
50

از مرگ  (98)بررسی و تحلیل  سالیانه

 ماهه1-59کودکان 
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش بررسی مرگ1399/03/011399/03/10

درمان






405 از 309صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش میزان مرگ	

  سال به۵کودکان زیر 

  در هزارتولد۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
50

 1-59بررسی و تحلیل مرگ کودکان 

 در 19ماهه ناشی از بیماری کووید 

شش ماهه اول

30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش بررسی مرگ1399/07/011399/07/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش میزان مرگ	

  سال به۵کودکان زیر 

  در هزارتولد۱۲کمتر از 

زنده

20
نظام مراقبت مرگ کودکان 

 ماهه و احیای کودکان59-1
50

 1-59بررسی و تحلیل مرگ کودکان 

 در 19ماهه ناشی از بیماری کووید 

شش ماهه دوم

30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش بررسی مرگ1399/12/011399/12/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش میزان مرگ	

  سال به۵کودکان زیر 

  در هزارتولد۱۲کمتر از 

زنده

50ترویج تغذیه با شیر مادر20

گزارش برنامه آموزشی مرتبط با اداره 

تربیت - احیای پیشرفته)کودکان 

مشاورین شیردهی بخشهای مراقبت 

(...ویژه نوزادی و 

30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش برگزاری جلسات آموزشی1399/11/011399/11/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش میزان مرگ	

  سال به۵کودکان زیر 

  در هزارتولد۱۲کمتر از 

زنده

50ترویج تغذیه با شیر مادر20
گزارش انجام پایش بیمارستانهای 

دوستدار کودک
40

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش جمع بندی پایشها1399/11/011399/11/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش میزان مرگ	

  سال به۵کودکان زیر 

  در هزارتولد۱۲کمتر از 

زنده

50ترویج تغذیه با شیر مادر20

گزارش اجرای برنامه تماس پوست با 

پوست در ساعت اول با استفاده از چک 

لیست برنامه

30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش جمع بندی پایشها1399/11/011399/11/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20
ساماندهی نظام ارجاع نوزاد 

پر خطر
40

تشکیل کمیته دانشگاهی سالمت 

نوزادان
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

صورت جلسه1399/11/011399/11/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20
ساماندهی نظام ارجاع نوزاد 

پر خطر
40

برگزاری دوره آموزش آبشاری کمک به 

HBBبقای نوزاد 
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/10/011399/10/10

درمان






405 از 310صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20
ساماندهی نظام ارجاع نوزاد 

پر خطر
40

برگزاری دوره های آموزش احیا نوزادان 

( NRP) دانشگاهی
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/11/011399/11/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20
ساماندهی نظام ارجاع نوزاد 

پر خطر
40

 ACoRNبرگزاری دوره بازآموزی 

دانشگاهی
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/07/011399/07/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

40مراقبت های تخصصی نوزادان20
ایجاد بانک شیر مادر در دانشگاه های 

منتخب
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش عملکرد1399/11/011399/11/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

40مراقبت های تخصصی نوزادان20
برگزاری دوره آموزشی  تسهیل چالش 

های شیردهی نوزادان نارس و پر خطر
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش برگزاری1399/11/011399/11/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

40مراقبت های تخصصی نوزادان20
پایش برنامه مراقبت آغوشی در بخش 

های بستری نوزادان
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/08/011399/08/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

40مراقبت های تخصصی نوزادان20
برگزاری دوره آموزش پیگیری رتینو 

پاتی نارسی
25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/11/011399/11/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20پایش اجرای برنامه اپیک در دانشگاه ها20بهبود کیفیت خدمات نوزادان20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/04/011399/04/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20بهبود کیفیت خدمات نوزادان20
برگزاری دوره آموزشی آبشاری 

(E P IQ )
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/05/011399/05/10

درمان






405 از 311صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20بهبود کیفیت خدمات نوزادان20
تشکیل کارگروه های عملیاتی بهبود 

شاخص های سالمت نوزادان
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/12/011399/12/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20بهبود کیفیت خدمات نوزادان20
ثبت و تحلیل اطالعات نوزادان مبتال به 

کرونا در سامانه ایمان شش ماهه اول
15

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش تحلیل1399/07/011399/07/10

10افزایش امید زندگی سالم

 کاهش مرگ نوزادان به	

  در هزار تولد7کمتر از 

زنده

20بهبود کیفیت خدمات نوزادان20
ثبت و تحلیل اطالعات نوزادان مبتال به 

کرونا در سامانه ایمان شش ماهه دوم
15

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش تحلیل1399/12/011399/12/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

ارتقاء کیفیت خدمات 

مرتبط با سرطان به میزان 

50%

8

ساماندهی ارائه خدمات 

منطبق بر دستورالعمل و 

راهنماهای بالینی ابالغی در 

قالب بسته های حمایتی در 

 و I - IIمراکز تیپ )مراکز 

III) سرطان

100
ارزیابی خدمات مرتبط با سرطان ارائه 

شده در مراکز سرطان
100

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

مکاتبات  گزارش ها1399/11/011399/11/15

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

خدمات % 100پوشش 

درمانی به کودکان و 

نوجوانان دارای اختالل 

مصرف مواد مراجعه 

کننده به مراکز فوکال 

ها¬پوینت دانشگاه

8

ارائه خدمات درمانی به 

کودکان و نوجوانان دارای 

اختالل مصرف مواد مراجعه 

کننده به مراکز فوکال پوینت 

دانشگاهها

100

ارائه گزارش سه ماه اول و دوم درمان 

کودکان و - سرپایی و  بستری نوزادان

نوجوانان متاثر از مواد

50

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/06/011399/06/15
بارگذاری فرم های مربوطه تکمیل 

شده در سامانه برنامه عملیاتی


درمان






405 از 312صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

خدمات % 100پوشش 

درمانی به کودکان و 

نوجوانان دارای اختالل 

مصرف مواد مراجعه 

کننده به مراکز فوکال 

ها¬پوینت دانشگاه

8

ارائه خدمات درمانی به 

کودکان و نوجوانان دارای 

اختالل مصرف مواد مراجعه 

کننده به مراکز فوکال پوینت 

دانشگاهها

100

ارائه گزارش سه ماه سوم درمان 

کودکان و - سرپایی و  بستری نوزادان

نوجوانان متاثر از مواد

25

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/09/011399/09/15
بارگذاری فرم های مربوطه تکمیل 

شده در سامانه برنامه عملیاتی


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

خدمات % 100پوشش 

درمانی به کودکان و 

نوجوانان دارای اختالل 

مصرف مواد مراجعه 

کننده به مراکز فوکال 

ها¬پوینت دانشگاه

8

ارائه خدمات درمانی به 

کودکان و نوجوانان دارای 

اختالل مصرف مواد مراجعه 

کننده به مراکز فوکال پوینت 

دانشگاهها

100

ارائه گزارش سه ماه چهارم درمان 

کودکان و - سرپایی و  بستری نوزادان

نوجوانان متاثر از مواد

25

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/12/011399/12/15
بارگذاری فرم های مربوطه تکمیل 

شده در سامانه برنامه عملیاتی


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

•	 خدمات% 100پوشش   

 درمانی به مادران باردار

 دارای اختالل مصرف مواد

 مراجعه کننده به

های تحت¬بیمارستان  

ها¬پوشش دانشگاه

8

ارائه خدمات درمانی به 

مادران باردار دارای اختالل 

مصرف مواد مراجعه کننده به 

بیمارستانهای تحت پوشش 

دانشگاه

100
ارائه گزارش سه ماه اول و دوم درمان 

مادران باردار متاثر از مواد
50

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/06/011399/06/15
بارگذاری فرم های مربوطه تکمیل 

شده در سامانه برنامه عملیاتی


درمان






405 از 313صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

•	 خدمات% 100پوشش   

 درمانی به مادران باردار

 دارای اختالل مصرف مواد

 مراجعه کننده به

های تحت¬بیمارستان  

ها¬پوشش دانشگاه

8

ارائه خدمات درمانی به 

مادران باردار دارای اختالل 

مصرف مواد مراجعه کننده به 

بیمارستانهای تحت پوشش 

دانشگاه

100
ارائه گزارش سه ماه سوم درمان مادران 

باردار متاثر از مواد
25

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/09/011399/09/15
بارگذاری فرم های مربوطه تکمیل 

شده در سامانه برنامه عملیاتی


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

•	 خدمات% 100پوشش   

 درمانی به مادران باردار

 دارای اختالل مصرف مواد

 مراجعه کننده به

های تحت¬بیمارستان  

ها¬پوشش دانشگاه

8

ارائه خدمات درمانی به 

مادران باردار دارای اختالل 

مصرف مواد مراجعه کننده به 

بیمارستانهای تحت پوشش 

دانشگاه

100
ارائه گزارش سه ماه چهارم درمان 

مادران باردار متاثر از مواد
25

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/12/011399/12/15
بارگذاری فرم های مربوطه تکمیل 

شده در سامانه برنامه عملیاتی


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش شاخص اهدای	•

 تعداد اهدایPMP ( عضو

 عضو در سال به ازای یک

به (میلیون نفر جمعیت  

10میزان   %

8
برنامه ریزی اهدای اعضا از 

اهداکنندگان مرگ مغزی
100

اجرای فرآینداهدای اعضا از 

اهداکنندگان مرگ مغزی
100

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

اسکرین شات از صفحه سامانه1399/11/011399/11/30

درمان






405 از 314صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

8
بهبود خدمات مامایی در 

بخش های بالینی
25

برگزاری حد اقل یک دوره اموزشی 

کدهای اخالقی حرفه مامایی ویژه 

ماماهای شاغل در بخش های بالینی

35

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/11/011399/11/30
مجوز های / لیست حضور وغیاب

دعوتنامه ها/سین برنامه /برگزاری دوره


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

8
بهبود خدمات مامایی در 

بخش های بالینی
25

اجرای مداخالت اصالحی توسط 

بیمارستان ها در فرایندهای زایمانی بر 

اساس اطالعات استخراج شده از ابزار 

بررسی کیفیت خدمات زایمانی

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/10/011399/10/30
گزارش بازدید دانشگاهها از بیمارستان 

های مربوطه


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

35ترویج زایمان طبیعی8

برگزاری دوره های الزامی برنامه ترویج 

زایمان طبیعی جهت ارایه دهندگان 

خدمت زایمان طبیعی

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/011399/12/15
گزارش دانشگاهها بر اساس جدول 

اکسل توانمند سازی ارسالی


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

35ترویج زایمان طبیعی8

برگزاری کالس های آمادگی برای 

زایمان در بیمارستان ها برای کلیه 

مادران درخواست کننده

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/011399/12/15
گزارش دانشگاهها بر اساس جدول 

ارسالی


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

35ترویج زایمان طبیعی8

اجرای روش های  دارویی و غیر 

دارویی کاهش درد زایمان طبیعی در 

بیمارستانهای دولتی منتخب  متناسب 

با شرایط بومی منطقه

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/011399/12/15

ارسال آمار زایمان های انجام شده با 

هرکدام از روش های بی دردی دارویی 

و غیر دارویی به تفکیک بیمارستان و 

مطابق با جدول ارسالی و تاید شده 

توسط مقام مافوق



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

35ترویج زایمان طبیعی8

اجرای مداخالت طراحی شده بر اساس 

تحلیل نتایج استخراج شده از نظر 

سنجی مادران باردار در خصوص 

انتظارات ایشان از خدمات زایمانی در 

بیمارستان ها

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/011399/12/15
گزارش بازدید دانشگاه از بیمارستان 

های مربوطه


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

8
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
40

برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی و 

دوره تکمیلی کالس های آمادگی برای 

زایمان برای ماماهای حوزه درمان

20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/11/011399/11/10

درمان






405 از 315صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

8
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
40

برگزاری دوره کالس های آمادگی برای 

زایمان برای مادران در بیمارستان ها  

98ارائه گزارش نیمه دوم سال

20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/03/011399/03/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

8
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
40

برگزاری دوره کالس های آمادگی برای 

زایمان برای مادران در بیمارستان ها 

99در  نیمه اول سال

20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/09/011399/09/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

8
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
40

بازدید از بیمارستان های واجد شرایط 

بیمارستان دوستدار مادر
15

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/11/011399/11/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

8
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
40

بازدید از بیمارستان های مجری برنامه 

 از مادر به HIVپیشگیری از انتقال 

و گزارش آن  ( PMTCT)نوزاد 

(درمان)

15

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/11/011399/11/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش درصد زایمان	•

56.5طبیعی به میزان   

درصد

8
بهبود کیفیت خدمات مامائی 

و زایمان
40

گزارش عملکرد کلینیک های قلب و 

بارداری در دانشگاه های منتخب
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/09/011399/09/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 خدمات مددکاری

 اجتماعی در مراکز درمانی

 درصد30 به 20از 

8

تدوین تجارب موفق 

مددکاران اجتماعی حوزه 

سالمت

20

ارسال تجربیات موفق مددکاران 

اجتماعی در دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/06/011399/09/30
ارسال مستندات با نامه رسمی معاونت 

دانشکده/ درمان دانشگاه


درمان






405 از 316صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 خدمات مددکاری

 اجتماعی در مراکز درمانی

 درصد30 به 20از 

8
بزرگداشت روز ملی جهانی 

مددکاری اجتماعی
10

معرفی اسامی مددکاران اجتماعی 

منتخب دانشگاه به ستاد  و دانشگاه 

سرگروه طبق شیوه نامه

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/09/011399/09/30
لیست مددکاران منتخب هر قطب به 

تفکیک دانشگاه


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 خدمات مددکاری

 اجتماعی در مراکز درمانی

 درصد30 به 20از 

8
اجرای طرح مصوب سالمت 

یار زیر نظر دانشگاه
10

اجرای طرح بر اساس دریافت گزارشات 

(سه ماهه سوم)از دانشگاه مجری 
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/10/011399/10/30

گزارش دانشگاه براساس فرمت 

هر دانشگاه فقط یک )خواسته شده

مرکز رابرای اجرای برنامه انتخاب 

(نماید



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 خدمات مددکاری

 اجتماعی در مراکز درمانی

 درصد30 به 20از 

8
اجرای طرح مصوب سالمت 

یار زیر نظر دانشگاه
10

اجرای طرح بر اساس دریافت گزارشات 

(سه ماهه چهارم)از دانشگاه مجری 
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/011399/12/15

گزارش دانشگاه براساس فرمت 

هر دانشگاهفقط یک )خواسته شده

مرکز را برای اجرای برنامه انتخاب 

(نماید



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 خدمات مددکاری

 اجتماعی در مراکز درمانی

 درصد30 به 20از 

8

ساماندهی حمایتهای 

اقتصادی و اجتماعی از 

نیازمندان

20
اجرای پروتکلهای ششگانه خدمات 

(سه ماهه اول)مددکاری اجتماعی
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/04/011399/04/30
گزارش دانشگاه براساس فرمت 

خواسته شده


درمان






405 از 317صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 خدمات مددکاری

 اجتماعی در مراکز درمانی

 درصد30 به 20از 

8

ساماندهی حمایتهای 

اقتصادی و اجتماعی از 

نیازمندان

20
اجرای پروتکلهای ششگانه خدمات 

(سه ماهه دوم)مددکاری اجتماعی
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/07/011399/07/30
گزارش دانشگاه براساس فرمت 

خواسته شده


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 خدمات مددکاری

 اجتماعی در مراکز درمانی

 درصد30 به 20از 

8

ساماندهی حمایتهای 

اقتصادی و اجتماعی از 

نیازمندان

20
اجرای پروتکلهای ششگانه خدمات 

(سه ماهه سوم)مددکاری اجتماعی
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/10/011399/10/30
گزارش دانشگاه براساس فرمت 

خواسته شده


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 خدمات مددکاری

 اجتماعی در مراکز درمانی

 درصد30 به 20از 

8

ساماندهی حمایتهای 

اقتصادی و اجتماعی از 

نیازمندان

20
اجرای پروتکلهای ششگانه خدمات 

(سه ماهه چهارم)مددکاری اجتماعی
10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/011399/12/15
اجرای پروتکلهای ششگانه خدمات 

(سه ماهه سوم)مددکاری اجتماعی


ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 افزایش دسترسی به	•

 محیط ایزوله تنفسی  به

درصد وضع20میزان   

موجود

8

ایجاد محیط  ایزوله فشار 

 50منفی استاندارد به میزان 

درصد

100
استاندارد سازی محیط  ایزوله فشار 

منفی استاندارد
100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

چک لیست استانداردهای ایزوله1399/10/011399/10/15

درمان






405 از 318صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

 کاهش  عوامل موثر در	•

 بروز مقاومت میکروبی به

  درصد وضع50میزان 

موجود

8

پایش میزان تبعیت 

بیمارستان های تحت پوشش 

تولیت آنتی  "از دستورالعمل 

"بیوتیکی

100

پایش میزان تبعیت بیمارستان های 

تولیت  "تحت پوشش از دستورالعمل 

"آنتی بیوتیکی

100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/11/011399/11/15

اجزاء اصلی برنامه های پیشگیری و 

کنترل عفونت ابزار ارزیابی برنامه های 

پیشگیری و کنترل عفونت



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

کاهش عوارض ناشی از 

 )سقط و زایمان - بارداری 

درصد ثبت اطالعات 

(مادران نزدیک به مرگ

8
نظام مراقبت عوارض شدید 

بارداری و زایمان
100

اجرای برنامه نظام مراقبت بارداری 

پرخطر و عوارض شدید بارداری و 

زایمان

50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/08/011399/08/15

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

کاهش عوارض ناشی از 

 )سقط و زایمان - بارداری 

درصد ثبت اطالعات 

(مادران نزدیک به مرگ

8
نظام مراقبت عوارض شدید 

بارداری و زایمان
100

گزارش شاخص های دانشگاهی برنامه 

موربیدیتی و گزارش شش ماهه اول 

هیسترکتومی و بستری در )دانشگاه99

IC U)

50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

طبق مستند اعالم شده1399/08/011399/08/10

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

20

بهبود مراقبت تکاملی در 

بخش های مراقبت 

 درصد70نوزادان به میزان 

100مراقبت تکاملی نوزادان8
پایش  برنامه مراقبت تکاملی یگانه 

نوزادان
100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش1399/03/011399/03/10

درمان






405 از 319صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 ارتقاء کمی مراکز	•

 تشخیص و درمان سرطان

30به میزان  %

3
راه اندازی و بهره برداری  از 

مراکز سرطان
100

ارتقاء زیرساخت های ارائه خدمت به 

 Iمراکز تیپ )بیماران مبتال به سرطان 

 -II و III)

100

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/11/011399/11/15
گزارش پیشرفت فیزیکی از معاونت 

توسعه مکاتبات اداری گزارش ها


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 ارتقاء ظرفیت بستری	•

 خدمات روانپزشکی در

 بخش ها و اورژانس های

 روانپزشکی بیمارستان

 های عمومی و تک تخصی

10به میزان  %

3
توسعه خدمات بستری 

روانپزشکی
100

گزارش تعداد تختهای توسعه یافته در 

بخشهای روانپزشکی در شش ماه اول
50

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/07/011399/07/15
بارگذاری فرم های مربوطه تکمیل 

شده در سامانه برنامه عملیاتی


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 ارتقاء ظرفیت بستری	•

 خدمات روانپزشکی در

 بخش ها و اورژانس های

 روانپزشکی بیمارستان

 های عمومی و تک تخصی

10به میزان  %

3
توسعه خدمات بستری 

روانپزشکی
100

گزارش تعداد تختهای توسعه یافته در 

بخشهای روانپزشکی در شش ماه دوم
50

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/12/011399/12/15
بارگذاری فرم های مربوطه تکمیل 

شده در سامانه برنامه عملیاتی


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 ارتقاء کیفیت ارائه	•

 خدمات تغذیه ای بیماران

15بستری به میزان  %

3
ارائه خدمات با کیفیت تغذیه 

ای بیماران بستری
100

اجرای ضوابط اجرایی بخش تغذیه در 

بیمارستانهای کشور
50

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

ارسال مستندات و تکمیل فرم مربوطه1399/12/011399/12/15

درمان






405 از 320صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

•	 ارائه% 10افزایش   

 خدمات استاندارد

 توانبخشی به بیماران

 سکته مغزی در

 بیمارستان های منتخب

نسبت به سال پایه

3

ساماندهی ارائه خدمات 

استاندارد توانبخشی به 

بیماران سکته حاد مغزی

100

ارائه گزارش تحلیلی پیگیری رفع 

مشکالت ارزیابی بیمارستانهای واجد 

شرایط

35

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

wordگزارش از طریق فایل 1399/11/011399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

•	 ارائه% 10افزایش   

 خدمات استاندارد

 توانبخشی به بیماران

 سکته مغزی در

 بیمارستان های منتخب

نسبت به سال پایه

3

ساماندهی ارائه خدمات 

استاندارد توانبخشی به 

بیماران سکته حاد مغزی

100
برگزاری دوره های آموزشی توانبخشی 

قلبی و مغزی
30

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

wordگزارش دهی از طریق فایل 1399/11/011399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 مرکز 50راه اندازی 

مراقبت جامع بیماران 

خاص

3
راه اندازی و بهره برداری از 

مراکز جامع بیماران خاص
100

ویزیت و )فراهمی خدمات پنجگانه 

-فیزیوتراپی- تزریقات-دارو- معاینه

(دندانپزشکی

50

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/06/011399/06/31

مکاتبه معاونت درمان در پاسخ به نامه 

این مرکز موضوع اعالم مراکز جامع 

مدنظر مبنی بر ارائه خدمات پنجگانه 

منضم به تصویر تایید   فراهمی 

خدمات



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 بخش تخصصی 32ایجاد 

CFمراقبت بیماران 
3

راه اندازی و بهره برداری از 

CFبخش تخصصی 
100

معرفی مرکز و تیم ارائه دهنده 

CFخدمت
20

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

نامه دانشگاه1399/02/151399/02/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 بخش تخصصی 32ایجاد 

CFمراقبت بیماران 
3

راه اندازی و بهره برداری از 

CFبخش تخصصی 
100

 به CFارائه خدمت و ارسال گزارش 

معاونت درمان
40

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

CFاسکرین شات از تائید عملکرد1399/11/011399/11/30

درمان






405 از 321صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 بخش تخصصی 32ایجاد 

CFمراقبت بیماران 
3

راه اندازی و بهره برداری از 

CFبخش تخصصی 
100

 شناخته CFثبت اطالعات بیماران 

شده در حوزه دانشگاه
40

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/06/151399/06/31
اسکرین شات از تعداد بیماران ثبت 

CFشده


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

بخش تخصصی 33ایجاد 

SMAمراقبت بیماران 
3

راه اندازی و بهره بردای از 

SMAبخش تخصصی 
100

معرفی مرکز و تیم ارائه دهنده خدمت 

SMAبه بیماران 
20

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

نامه دانشگاه1399/02/151399/02/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

بخش تخصصی 33ایجاد 

SMAمراقبت بیماران 
3

راه اندازی و بهره بردای از 

SMAبخش تخصصی 
100

 به SMAارائه خدمت و ارسال گزارش 

معاونت درمان
40

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

SMAاسکرین شات از تائید عملکرد 1399/11/011399/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

بخش تخصصی 33ایجاد 

SMAمراقبت بیماران 
3

راه اندازی و بهره بردای از 

SMAبخش تخصصی 
100

 شناخته SMAثبت اطالعات بیماران 

شده در حوزه دانشگاه
40

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

اسکرین شات از بیماران ثبت شده1399/06/151399/06/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش خدمات 

دندانپزشکی در 

دانشگاههای علوم پزشکی 

%30کشور به میزان 

3

فاز سوم راه اندازی مراکز ارائه 

خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج 

در دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

50

اعالم وضعیت موجود مراکز ارائه دهنده 

خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص 

و صعب العالج در دانشگاههای علوم 

پزشکی کشور

20

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/03/011399/03/31

پاسخ مکتوب دانشگاهها طی نامه  

جدول  –فایل اکسل )طبق فرمت 

 تعیین شده در فایل راهنما 2شماره 

بارگذاری شده در سامانه برنامه 

و بارگذاری مستندات در  (عملیاتی 

سامانه



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش خدمات 

دندانپزشکی در 

دانشگاههای علوم پزشکی 

%30کشور به میزان 

3

فاز سوم راه اندازی مراکز ارائه 

خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج 

در دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

50

- فروردین)ارائه گزارش سه ماهه 

ارائه خدمات  (اردیبهشت و خرداد

دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب 

العالج در دانشگاههای علوم پزشکی 

سراسر کشور

20

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/03/011399/03/31

ارسال گزارش سه ماهه خدمات 

دندانپزشکی ارائه شده به بیماران 

خاص و صعب العالج طبق فرمت 

 ( 3جدول شماره  –فایل اکسل )

تعیین شده در فایل راهنما بارگذاری 

شده در سامانه برنامه عملیاتی



درمان






405 از 322صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش خدمات 

دندانپزشکی در 

دانشگاههای علوم پزشکی 

%30کشور به میزان 

3

فاز سوم راه اندازی مراکز ارائه 

خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج 

در دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

50

مرداد و - تیر)ارائه گزارش سه ماهه 

ارائه خدمات دندانپزشکی به  (شهریور

بیماران خاص و صعب العالج در 

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

20

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/06/011399/06/31

ارسال گزارش سه ماهه خدمات 

دندانپزشکی ارائه شده به بیماران 

خاص و صعب العالج طبق فرمت 

 ( 3جدول شماره  –فایل اکسل )

تعیین شده در فایل راهنما بارگذاری 

شده در سامانه برنامه عملیاتی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش خدمات 

دندانپزشکی در 

دانشگاههای علوم پزشکی 

%30کشور به میزان 

3

فاز سوم راه اندازی مراکز ارائه 

خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج 

در دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

50

آبان و - مهر)ارائه گزارش سه ماهه 

ارائه خدمات دندانپزشکی به  (آذر

بیماران خاص و صعب العالج در 

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

20

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/09/011399/09/30

ارسال گزارش سه ماهه خدمات 

دندانپزشکی ارائه شده به بیماران 

خاص و صعب العالج طبق فرمت 

 ( 3جدول شماره  –فایل اکسل )

تعیین شده در فایل راهنما بارگذاری 

شده در سامانه برنامه عملیاتی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش خدمات 

دندانپزشکی در 

دانشگاههای علوم پزشکی 

%30کشور به میزان 

3

فاز سوم راه اندازی مراکز ارائه 

خدمات دندانپزشکی به 

بیماران خاص و صعب العالج 

در دانشگاههای علوم پزشکی 

کشور

50

بهمن و - دی)ارائه گزارش سه ماهه 

ارائه خدمات دندانپزشکی به  (اسفند

بیماران خاص و صعب العالج در 

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

20

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/12/011399/12/29

ارسال گزارش سه ماهه خدمات 

دندانپزشکی ارائه شده به بیماران 

خاص و صعب العالج طبق فرمت 

 ( 3جدول شماره  –فایل اکسل )

تعیین شده در فایل راهنما بارگذاری 

شده در سامانه برنامه عملیاتی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش خدمات 

دندانپزشکی در 

دانشگاههای علوم پزشکی 

%30کشور به میزان 

3

فاز دوم راه اندازی بخش 

دندانپزشکی کلینیک های 

ویژه منتخب در دانشگاههای 

علوم پزشکی کشور

50

ارائه گزارش و اعالم وضعیت موجود 

بخش دندانپزشکی کلینیک های ویژه 

طرح تحول سالمت در دانشگاههای 

فایل اکسل )علوم پزشکی سراسر کشور

( 4جدول شماره  –

40

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/03/011399/04/31

پاسخ مکتوب دانشگاهها طی نامه و 

جدول  –فایل اکسل )طبق فرمت 

فایل )و بارگذاری مستندات (  4شماره 

در سامانه  ( 4جدول شماره  –اکسل 

برنامه عملیاتی



درمان






405 از 323صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش خدمات 

دندانپزشکی در 

دانشگاههای علوم پزشکی 

%30کشور به میزان 

3

فاز دوم راه اندازی بخش 

دندانپزشکی کلینیک های 

ویژه منتخب در دانشگاههای 

علوم پزشکی کشور

50

راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک 

های ویژه منتخب در دانشگاههای علوم 

پزشکی سراسرکشور

60

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/06/011399/10/30

 گزارش اقدامات انجام شده جهت	-1

 راه اندازی  بخش دندانپزشکی

 کلینیک های ویژه منتخب  و

 بارگذاری مستندات در سامانه برنامه

-2. عملیاتی  افتتاح و راه اندازی بخش	

 دندانپزشکی کلینیک ویژه مورد نظر

 طی نامه اعالم گردد و نامه مذکور به

 عنوان مستندات فعالیت در سامانه

.برنامه عملیاتی ثبت گردد



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

تکمیل و به روز رسانی اطالعات 

ماهه 6سیستم نظارت بر آزمایشگاهها 

اول

8
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
1399/06/011399/06/15

مستندات الزم برای اجرای کلیه  

فعالیت های برنامه عملیاتی حوزه 

آزمایشگاه همچون سالهای گذشته 

طی نامه رسمی از جانب اداره کل 

آزمایشگاه مرجع سالمت به اطالع 

.دانشگاهها رسانده خواهد شد



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

تکمیل و به روز رسانی اطالعات 

ماهه 6سیستم نظارت بر آزمایشگاهها 

دوم

8
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/11/011399/11/15

درمان






405 از 324صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

ارزیابی آزمایشگاههای تحت پوشش با 

استفاده از چک لیست جامع ارزیابی 

ماهه اول6آزمایشگاههای پزشکی  

10
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/06/011399/06/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

ارزیابی آزمایشگاههای تحت پوشش با 

استفاده از چک لیست جامع ارزیابی  

ماهه دوم6آزمایشگاههای پزشکی 

10
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/11/011399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

محاسبه و ارائه امتیاز ساالنه به عملکرد 

آزمایشگاههای تحت پوشش
8

آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/11/011399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

ارزیابی آزمایشگاههای میکروب شناسی 

بیمارستانی با استفاده از آخرین 

ویرایش چک لیست اختصاصی شش 

ماه اول

8
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/06/011399/06/15

درمان






405 از 325صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

ارزیابی آزمایشگاههای میکروب شناسی 

بیمارستانی با استفاده از آخرین 

ویرایش چک لیست شش ماه 

دوماختصاصی

8
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/11/011399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

اجرای اقدامات الزم برای استمرار و 

ارتقا برنامه مدیریت بهره برداری از 

خدمات آزمایشگاهی شش ماه اول

8
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/06/011399/06/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

اجرای اقدامات الزم برای استمرار و 

ارتقا برنامه مدیریت بهره برداری از 

خدمات آزمایشگاهی شش ماه دوم

8
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/11/011399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

/ ارزیابی و انتخاب آزمایشگاه

آزمایشگاههای بیمارستانی پشتیبان در 

بحران و بالیا- شرایط فوریتها

6
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/09/011399/09/15

درمان






405 از 326صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصدی 75پوشش 

دسترسی به خدمات 

- آزمایشگاهی با کیفیت 

اقتصادی و به هنگام

3
ساماندهی  مدیریت و نظارت 

بر شبکه آزمایشگاهی کشور
100

تایید اولیه و ارزیابی دوره ای / ارزیابی 

آزمایشگاههای همکار در تشخیص 

19کووید 

8
آزمایشگاه مرجع 

سالمت
مستندات1399/09/011399/09/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصد  100توزیع عادالنه 

پزشکان متخصص  

مشمول تعهدات قانونی 

درمانی

3

توزیع عادالنه نیروی انسانی 

متعهد خدمت )متخصص 

در چارچوب نظام  (درمانی

سطح بندی خدمات درمانی 

کشور

100

توزیع  نیروی تخصصی درمانی در 

رشته های تخصصی بالینی بر اساس 

نیاز منطقه

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/11/011399/11/30
فرم تکمیل شده شروع به کار پزشکان 

متخصص در سامانه کنترل پزشکان


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

 درصد  100توزیع عادالنه 

پزشکان متخصص  

مشمول تعهدات قانونی 

درمانی

3

توزیع عادالنه نیروی انسانی 

متعهد خدمت )متخصص 

در چارچوب نظام  (درمانی

سطح بندی خدمات درمانی 

کشور

100

نیازسنجی دقیق به پزشک متخصص 

تعداد - مبتنی بر شاخص های جمعیتی

تخت جهت اعالم نیاز به معاونت درمان 

وزارت بهداشت

25

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/06/011399/06/31
فرم تکمیل شده اعالم نیاز به پزشکان 

متخصص در سامانه کنترل پزشکان


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش حضور پزشکان 

 درصد 95مقیم در 

بیمارستان های دولتی 

واجد شرایط اجرای 

دستورالعمل

3

افزایش بهره وری استقرار 

پزشکان متخصص مقیم در 

بیمارستان های وابسته به 

وزارت بهداشت

100

استقرار متخصص مقیم فعال در رشته 

های ضروری در بیمارستان های واجد 

(گزارش شش ماهه اول)شرایط 

50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/06/151399/06/31

 تکمیل و ارسال چک لیست -1

 پرداخت عملکردی و ارزیابی

2رضایتمندی از پزشکان مقیم  - 

 تکمیل و ارسال فرم آماری درصد

پوشش مقیمی



درمان






405 از 327صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش حضور پزشکان 

 درصد 95مقیم در 

بیمارستان های دولتی 

واجد شرایط اجرای 

دستورالعمل

3

افزایش بهره وری استقرار 

پزشکان متخصص مقیم در 

بیمارستان های وابسته به 

وزارت بهداشت

100

استقرار متخصص مقیم فعال در رشته 

های ضروری در بیمارستان های واجد 

(گزارش شش ماهه دوم)شرایط 

50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/11/151399/11/30

 تکمیل و ارسال چک لیست -1

 پرداخت عملکردی و ارزیابی

2رضایتمندی از پزشکان مقیم  - 

 تکمیل و ارسال فرم آماری درصد

پوشش مقیمی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

ارتقا و ساماندهی ثبت داده ها و آمار 

اورژانس بیمارستانی گزارش سه ماهه 

اول سال

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/03/151399/03/31

 تکمیل فرم فصلی داده ها و آمار" -1

 اورژانس بیمارستانی در سامانه

medcare



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

ارتقا و ساماندهی ثبت داده ها و آمار 

اورژانس بیمارستانی گزارش سه ماه 

دوم سال

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/06/151399/06/31

 تکمیل فرم فصلی داده ها و آمار" -1

 اورژانس بیمارستانی در سامانه

medcare



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

ارتقا و ساماندهی ثبت داده ها و آمار 

اورژانس بیمارستانی گزارش سه ماه 

سوم سال

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/09/151399/09/30

 تکمیل فرم فصلی داده ها و آمار" -1

 اورژانس بیمارستانی در سامانه

medcare



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

ارتقا و ساماندهی ثبت داده ها و آمار 

اورژانس بیمارستانی گزارش سه ماه 

چهارم سال

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/151399/12/29

 تکمیل فرم فصلی  داده ها و آمار" -1

 اورژانس بیمارستانی در سامانه

medcare



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

تدوین برنامه برگزاری کارگروه 

راهبردی ارتقا خدمات اورژانس 

بیمارستانی دانشگاه گزارش شش ماه 

اول سال

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/06/151399/06/31

 1تکمیل و ارسال جدول فرم شماره 

کارگروه راهبردی ارتقا خدمات 

اورژانس های بیمارستانی بصورت 

فصلی



درمان






405 از 328صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

طراحی و تدوین دوره های کوتاه مدت 

توانمندسازی پرسنل بالینی اورژانس 

های بیمارستانی

5

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/11/151399/11/30

تکمیل و ارسال فرم های نیاز سنجی و 

کالس های آموزشی برگزار شده 

(3و 2فرم شماره )پرسنل اورژانس 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

تدوین برنامه برگزاری کارگروه 

راهبردی ارتقا خدمات اورژانس 

بیمارستانی دانشگاه گزارش شش ماه 

دوم سال

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/011399/12/15

 1تکمیل و ارسال جدول فرم شماره 

کارگروه راهبردی ارتقا خدمات 

اورژانس های بیمارستانی بصورت 

فصلی



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

ساماندهی و ارتقاء بانک اطالعات 

پزشکان و پرستاران شاغل در بخش 

اورژانس های بیمارستانی

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/151399/12/29

تکمیل فرم  اطالعات پزشکان و 

پرستاران شاغل در بخش اورژانس 

های بیمارستانی در سامانه 

medcareدر پایان سال 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

ساماندهی و ارتقاء بانک اطالعاتی 

پزشکان متخصص شاغل در اورژانس 

شش ماهه اول

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/06/151399/06/31

تکمیل فرم اطالعات مرتبط با وضعیت 

موجود پزشکان متخصص شاغل در 

"medcareبخش اورژانس در سامانه 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ساماندهی نظام ارائه 

خدمات اورژانس 

 45بیمارستانی  به میزان 

درصد

3

ساماندهی و توسعه خدمات 

اورژانس های بیمارستانی 

تابعه وزارت بهداشت

100

ساماندهی و ارتقاء بانک اطالعاتی 

پزشکان متخصص شاغل در بخش 

اورژانس شش ماهه دوم

10

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/12/151399/12/29

تکمیل فرم اطالعات مرتبط با وضعیت 

موجود پزشکان متخصص شاغل در 

"medcareبخش اورژانس در سامانه 



دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش نظام 

درصد80ارجاع به میزان 
3

استقرار نظام ارجاع مبتنی بر 

پزشکی خانواده و سطح بندی 

در کشور

20حفظ شرایط آمادگی اجرای برنامه100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

1399/06/011399/06/31
امکان ثبت تراکنش در نود اصلی با 

ویژگی های مصوب


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش نظام 

درصد80ارجاع به میزان 
3

استقرار نظام ارجاع مبتنی بر 

پزشکی خانواده و سطح بندی 

در کشور

100
مناطق  % 80امکان استقراربرنامه در 

تعریف شده
40

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

1399/09/011399/09/30
ثبت کلیه تراکنشها در نود اصلی با 

ویژگی های مصوب


درمان
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بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش پوشش نظام 

درصد80ارجاع به میزان 
3

استقرار نظام ارجاع مبتنی بر 

پزشکی خانواده و سطح بندی 

در کشور

100
مناطق تعریف % 80اجرای برنامه در 

شده
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

1399/11/011399/11/30
انعقاد قراردادهای ابالغی  و پرداخت 

بر مبنای گزارش سامانه ارجاع


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ارتقای کیفیت فرایندهای 

 گانه بیمارستانی به 13

 درصد20میزان 

100اصالح  فرایندهای بیمارستانی3
اجرای فرایندهای ابالغی پذیرش در 

بیمارستان های پایلوت
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش اجرای فرایند1399/11/011399/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ارتقای کیفیت فرایندهای 

 گانه بیمارستانی به 13

 درصد20میزان 

100اصالح  فرایندهای بیمارستانی3
اجرای فرایندهای ابالغی ترخیص در 

بیمارستان های پایلوت
20

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارش اجرای فرایند1399/11/011399/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ارتقاء استقرار 

استانداردهای ایمنی بیمار 

 درصد وضع 50به میزان 

موجود

3
ارتقاء و استقرار استانداردهای 

ایمنی بیمار
50

عملیاتی نمودن  استانداردهای ایمنی 

بیمار
100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

چک لیست استانداردهای ایمنی بیمار1399/11/011399/11/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ارتقاء استقرار 

استانداردهای ایمنی بیمار 

 درصد وضع 50به میزان 

موجود

3
پیشگیری و کنترل عفونت 

بیمارستانی
50

ایش میزان تبعیت بیمارستان های 

پیشگیری و  "تحت پوشش از موازین  

"کنترل عفونت

100

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/10/011399/10/15
چک لیست پایش پیشگیری و کنترل 

عفونت


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

توسعه پرونده الکترونیک 

 ۵۰در  (درمان)سالمت 

درصد استان های دارای 

زیرساخت مرتبط

3

ایجاد ساختار پرونده 

الکترونیک سالمت در 

بیمارستانها

100

ثبت و نمایش فرم های  - پیاده سازی

تکمیل اطالعات در )پرونده الکترونیک 

HIS)

50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

صورتجلسه و گزارشات مربوطه1399/11/011399/11/30

درمان






405 از 330صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ارتقاء ثبت اطالعات 

عملکردی بیمارستان های 

کشور در سامانه آواب به 

 درصد85میزان 

3

ایجاد ساختار پایش و رصد 

اطالعات عملکردی 

بیمارستانها در سامانه آواب

100
تکمیل چک لیست های پایش 

 ماهه اول6اطالعات در سامانه آواب در 
50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارشات مربوطه1399/06/011399/06/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

ارتقاء ثبت اطالعات 

عملکردی بیمارستان های 

کشور در سامانه آواب به 

 درصد85میزان 

3

ایجاد ساختار پایش و رصد 

اطالعات عملکردی 

بیمارستانها در سامانه آواب

100
تکمیل چک لیست های پایش 

 ماهه دوم6اطالعات در سامانه آواب در 
50

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

گزارشات مربوطه1399/11/011399/11/30

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

50استقرار نظام جامع نظارت3

نظارت مستمر تا حصول نتیجه بر 

مراکز و موسسات درمانی غیر منطبق 

 6با استاندارد های نظارتی دانشگاه در 

ماهه دوم

15

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1399/12/011399/12/15
جدول گزارش عملکرد نظارت 

اختصاصی ادارات نظارت


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

50استقرار نظام جامع نظارت3
ثبت و گزارش عملکرد ادارات نظارت 

درسامانه اداره نظارت در شش ماهه دوم
15

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

جدول گزارش عملکرد ادارات نظارت1399/12/011399/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

50استقرار نظام جامع نظارت3
ثبت و گزارش عملکرد ادارات نظارت 

درسامانه اداره نظارت در شش ماهه اول
15

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1399/06/011399/06/31
جدول گزارش عملکرد اداره نظارت بر 

امور درمان


درمان






405 از 331صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

50استقرار نظام جامع نظارت3

نظارت مستمر تا حصول نتیجه بر 

مراکز و موسسات درمانی غیر منطبق 

 6با استاندارد های نظارتی دانشگاه در 

ماهه اول

15

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

جدول عملکرد نظارت اختصاصی1399/06/011399/06/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

50استقرار نظام جامع نظارت3
ثبت و گزارش جلسات کمیسیون ماده 

 شش ماهه اول11
10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

جدول مربوطه1399/06/011399/06/31

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

50استقرار نظام جامع نظارت3
ثبت و گزارش جلسات کمیسیون ماده 

 شش ماهه دوم11
10

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

جدول مربوطه1399/12/011399/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

50استقرار نظام جامع نظارت3
به روز رسانی بانک اطالعات پرسنلی 

ادارات نظارت
20

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

فرم اکسل تکمیل شده1399/12/011399/12/15

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

3
استقرار نظام ثبت گزارش 

خطا
50

ثبت وگزارش وقایع ناخواسته درمانی  

درشش ماهه اول
25

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1399/06/011399/06/31
جدول تکمیل شده ثبت وقایع 

ناخواسته درمانی


دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش نظارت برموسسات 

 درصد 5پزشکی به میزان 

سال پایه

3
استقرار نظام ثبت گزارش 

خطا
50

ثبت و گزارش وقایع ناخواسته درمانی 

در شش ماهه دوم
25

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1399/12/011399/12/15
جدول تکمیل شده ثبت وقایع 

ناخواسته درمانی


درمان






405 از 332صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دسترسی عادالنه و همگانی به 

خدمات سالمت با کیفیت
30

افزایش دسترسی به 

خدمات درمان ناباروری به 

%20میزان 

3
بهبود دسترسی  به خدمات  

درمان ناباروری
30

تدوین الگوی کشوری تشخیص و 

ارجاع موارد نابارور به مراکز درمانی در 

اجرای تفاهمنامه با بهداشت

100

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

1399/01/161399/07/30
 SHAREچک لیست ها در فضای 

P O INT


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20

ارتقای کیفیت هتلینگ 

بیمارستان های دانشگاهی 

از نظر بهسازی فضاهای  

 10فیزیکی به میزان 

درصد

7
تکمیل پروژه های مصوب 

هتلینگ
100

احصا وضعیت پیشرفت پروژه های 

دانشگاهی- نیمه تمام
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

ارائه شیوه نامه1399/06/011399/06/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20

ارتقای کیفیت هتلینگ 

بیمارستان های دانشگاهی 

از نظر بهسازی فضاهای  

 10فیزیکی به میزان 

درصد

7
تکمیل پروژه های مصوب 

هتلینگ
100

بررسی کیفیت پروژه های اتمام یافته 

هتلینگ
30

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

دریافت گزارش از دفتر فنی دانشگاه1399/06/011399/06/31

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20

ارتقای کیفیت هتلینگ 

بیمارستان های دانشگاهی 

از نظر بهسازی فضاهای  

 10فیزیکی به میزان 

درصد

7
تکمیل پروژه های مصوب 

هتلینگ
100

برآورد نیاز برای تکمیل پروژه های 

نیمه تمام هتلینگ
40

دفتر مدیریت 

بیمارستانی و 

تعالی خدمات 

بالینی

1399/06/011399/06/31

گزارش  وضعیت پیشرفت پروژه های 

نیمه تمام دانشگاهی و اعالم نیازهای 

باقیمانده با تائید معاونت دانشگاه



درمان






405 از 333صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20

اصالح صددرصدی 

فرایندهای بیمارستان 

مرتبط با دستورالعمل 

پرداخت مبتنی بر عملکرد

100مدیریت نظام پرداخت8

اصالح فرایند بیمارستان ها جهت ثبت 

 و HISصحیح اطالعات در سیستم  

Timex به منظور  اجرای صحیح 

دستورالعمل های بازتوزیع کارانه

100

دفتر ارزیابی 

تدوین - فناوری

استاندارد و تعرفه 

سالمت

1399/06/151399/06/31

 که TIMEX و HISگزارشهای 

مطابق با بخشنامه های دفتر آمار و 

فناوری اطالعات وزارت بهداشت و 

معاونت درمان وزارت متبوع در 

راستای اجرای صحیح پرداخت کارانه 

.ابالغ شده است



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(درمان)کارکنان 

8
توانمندسازی مدیران و 

کارشناسان حوزه نظارت
15

برگزاری جلسات آموزشی برای 

کارکنان تابعه ادارات نظارت دانشگاه ها
100

دفتر نظارت و 

اعتباربخشی امور 

درمان

1399/12/011399/12/15

فرم حضور وغیاب )مستندات مربوطه 

منضم به امضا و شماره موبایل شرکت 

/ کنندگان و تاریخ و عنوان آموزشی

عکس و یا ویدئو مربوط به همان 

نمونه دعوتنامه جلسه /جلسه آموزشی

نمونه گواهی آموزشی صادره / اموزشی 

/)



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(درمان)کارکنان 

8
توانمندسازی پرسنل درمانی 

در حوزه تغذیه بالینی
100برگزاری دوره های آموزشی10

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

گزارش دهی مستند1399/11/011399/11/15

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

20

افزایش سرانه آموزش 

های ویژه مدیران و 

(درمان)کارکنان 

8
توانمندسازی کارشناسان 

حوزه توانبخشی
50برگزاری دوره های آموزشی10

مرکز مدیریت 

پیوند و درمان 

بیماریها

wordگزارش دهی از طریق فایل 1399/01/011399/12/15

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

25

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

100
اجرای برنامه های اطالع 

رسانی در کمپین های مختلف
50

پوشش خبری از نشست ها و جلسات 

مرتبط با کمپین
نمونه خبر و تصویر1399/01/011399/11/30روابط عمومی10

درمان

روابط 

عمومی






405 از 334صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

25

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

100
اجرای برنامه های اطالع 

رسانی در کمپین های مختلف
50

انعکاس مهمترین محورهای اخبار و 

تصاویر مرتبط با کمپین در شبکه های 

اجتماعی

نمونه خبر و عکس1399/01/011399/11/30روابط عمومی10

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

25

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

100
اجرای برنامه های اطالع 

رسانی در کمپین های مختلف
50

هماهنگی با سازمان های مرتبط با 

حوزه سالمت در زمینه کمپین
دعوتنامه ومصوبات جلسه1399/01/011399/11/30روابط عمومی10

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

30
آموزش و توانمند سازی گروه 

های داوطلب حوزه سالمت
20

برگزاری کارگاه های  آموزشی برای 

گروه های داوطلب
50

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15
ارایه گزارش کارگاه در قالب تصویر و 

011گزارش  متنی  در قالب فرم 


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

30

آموزش و توانمندسازی سمن 

های حوزه تحت پوشش 

دانشکده علوم / دانشگاه 

پزشکی

40
ارسال موضوعات پیشنهادی جهت 

(دریافت تاییدیه الزامیست)کارگاه ها 
20

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

نامه اداری1399/03/011399/03/31

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

30

آموزش و توانمندسازی سمن 

های حوزه تحت پوشش 

دانشکده علوم / دانشگاه 

پزشکی

40(شش ماهه اول )برگزاری کارگاه  40

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31

محتوای - یک قطعه عکس از کارگاه 

لیست حضور - آموزشی تدریس شده 

تکمیل -  و غیاب شرکت کنندگان 

در )دعوتنامه مدرس  - 002فرم 

دعوتنامه سمن های  - (صورت صدور

در)شرکت کننده 



روابط 

عمومی

سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 335صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

30

آموزش و توانمندسازی سمن 

های حوزه تحت پوشش 

دانشکده علوم / دانشگاه 

پزشکی

40(شش ماهه دوم )برگزاری کارگاه 40

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/11/011399/11/30

محتوای - یک قطعه عکس از کارگاه 

لیست حضور - آموزشی تدریس شده 

تکمیل -  و غیاب شرکت کنندگان 

در )دعوتنامه مدرس  - 002فرم 

دعوتنامه سمن های  - (صورت صدور

(در صورت صدور)شرکت کننده 



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

30

دانشکده / پشتیبانی دانشگاه

علوم پزشکی از سمن ها در 

راستای اهداف کلی سالمت

50گزارش اقدامات شش ماه اول40

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

003تکمیل فرم 1399/06/011399/06/31

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش سواد سالمت 

 درصد 25مردم به میزان 

سال پایه

30

دانشکده / پشتیبانی دانشگاه

علوم پزشکی از سمن ها در 

راستای اهداف کلی سالمت

50گزارش اقدامات شش ماه دوم40

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

003تکمیل فرم 1399/11/011399/11/30

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش تعداد سمن جدید 

حوزه سالمت ملی و 

شهرستانی به / استانی

 درصد نسبت به ۵میزان 

سال گذشته

20
ایجاد سمن جدید در حوزه 

سالمت
20

بروزرسانی بانک اطالعاتی سال گذشته 

جهت تعیین تعداد سمن فعال
30

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/10/011399/10/30

تغیرات جدید در فایل اکسل بانک 

اطالعاتی با رنگ سبز مشخص شود 

(۰۱۹فرم )



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 336صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش تعداد سمن جدید 

حوزه سالمت ملی و 

شهرستانی به / استانی

 درصد نسبت به ۵میزان 

سال گذشته

20
ایجاد سمن جدید در حوزه 

سالمت
70ثبت سمن جدید در بانک اطالعاتی20

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/11/011399/11/30

نمایندگی )فایل اکسل بانک اطالعاتی

 - (یا شعبه بودن سمن مشخص شود

پروانه فعالیت و اساسنامه و اگهی ثبت 

(۰۱۹فرم )سمن جدید 



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

گسترش مؤسسات خیریه 

انجمن حمایت /بیمارستانی

از بیماران و بیمارستان 

های دولتی به میزان 

درصد نسبت به سال 50

(1396سال )پایه

20

راه اندازی موسسات خیریه 

انجمن حمایت از /بیمارستانی

بیماران و بیمارستانهای 

دانشکده /دولتی تابعه دانشگاه

علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی

80

دریافت مجوز فعالیت موسسه خیریه 

انجمن خیریه حمایت از /بیمارستانی

بیماران و بیمارستان

30

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/15

تکمیل فرم وضعیت ثبت موسسه 

انجمن خیریه /خیریه بیمارستانی

حمایت از بیماران و بیمارستان  در 

(016فرم )EXCELقالب فایل 



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

گسترش مؤسسات خیریه 

انجمن حمایت /بیمارستانی

از بیماران و بیمارستان 

های دولتی به میزان 

درصد نسبت به سال 50

(1396سال )پایه

20

راه اندازی موسسات خیریه 

انجمن حمایت از /بیمارستانی

بیماران و بیمارستانهای 

دانشکده /دولتی تابعه دانشگاه

علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی

80

دریافت مجوز فعالیت موسسه خیریه 

انجمن خیریه حمایت از /بیمارستانی

بیماران و بیمارستان

30

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/11/011399/11/15

تکمیل فرم وضعیت ثبت موسسه 

انجمن خیریه /خیریه بیمارستانی

حمایت از بیماران و بیمارستان  در 

(016فرم )EXCELقالب فایل 



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 337صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

گسترش مؤسسات خیریه 

انجمن حمایت /بیمارستانی

از بیماران و بیمارستان 

های دولتی به میزان 

درصد نسبت به سال 50

(1396سال )پایه

20

راه اندازی موسسات خیریه 

انجمن حمایت از /بیمارستانی

بیماران و بیمارستانهای 

دانشکده /دولتی تابعه دانشگاه

علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی

80
تشکیل جلسات هیئت مدیره مؤسسه 

خیریه بیمارستانی هر سه ماه یکبار
30

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/11/011399/11/15
تصویر صورتجلسه به تاریخ و امضاء 

حاضرین به تفکیک هر بیمارستان


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

گسترش مؤسسات خیریه 

انجمن حمایت /بیمارستانی

از بیماران و بیمارستان 

های دولتی به میزان 

درصد نسبت به سال 50

(1396سال )پایه

20

راه اندازی موسسات خیریه 

انجمن حمایت از /بیمارستانی

بیماران و بیمارستانهای 

دانشکده /دولتی تابعه دانشگاه

علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی

80
تعیین دفتر موسسه خیریه  مستقر در 

بیمارستان
10

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/11/011399/11/15

ارسال تصویر تابلوی سردرب دفتر 

موسسه خیریه بیمارستانی به تفکیک 

هر بیمارستان



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 338صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70
تهیه و به روز رسانی بانک اطالعات 

دانشکده/همراه سراهای دانشگاه
5

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31

تهیه بانک اطالعات همراه سراهای 

 در 017دانشکده براساس فرم /دانشگاه

قالب فایل ورد یا اکسل



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70

تدوین بانک اطالعات تجمیع شده 

دانشکده  از سال /خیرین دانشگاه

 تا پایان شش ماهه اول سال 1395

1399

5

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31
اسامی و مشخصات خیرین براساس 

 در قالب فایل ورد یا اکسل۰۰۱فرم 


سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 339صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70
شناسایی پروژه های عمرانی در حال 

ساخت با مشارکت خیرین
10

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31

ارائه گزارش از پروژه های عمرانی در 

حال ساخت با مشارکت خیرین 

 در قالب فایل ورد یا ۰۰۵براساس فرم 

اکسل



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70

جمع آوری ارزش ریالی مشارکت 

/ خیرین در سطح دانشگاه

(1399شش ماهه اول سال )دانشکده

10

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31

ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت 

خیرین در سطح دانشگاه براساس فرم 

 ۱۳۹۹ در شش ماهه اول سال ۰۰۴

در قالب فایل ورد یا اکسل



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 340صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

10(۱)پالک کوبی اموال اهدایی70

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31

ارائه گزارش از پالک کوبی اموال 

در 008 و 007اهدایی براساس فرم 

قالب فایل ورد یا اکسل و  عکس های 

مرتبط با اموال اهدایی پالک کوبی 

شده



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

5تهیه بانک اطالعات موقوفات درمانی70

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31

تهیه بانک اطالعات موقوفات درمانی 

 در قالب فایل ورد یا ۰۰۶براساس فرم 

اکسل



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 341صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70

تدوین بانک اطالعات تجمیع شده 

دانشکده  از سال /خیرین دانشگاه

1399 تا پایان سال 1395

5

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15
اسامی و مشخصات خیرین براساس 

 در قالب فایل ورد یا اکسل۰۰۱فرم 


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70

شناسایی پروژه های عمرانی در حال 

ساخت با مشارکت خیرین در سال 

1399

10

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15

ارائه گزارش از پروژه های عمرانی در 

حال ساخت با مشارکت خیرین 

۰۰۵براساس فرم 



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 342صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70

جمع آوری ارزش ریالی مشارکت 

شش ماهه )خیرین در سطح دانشگاه 

 و کل ارزش ریالی ۱۳۹۹دوم سال 

۱۳۹۹مشارکت خیرین در سال 

10

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15

ارائه گزارش کل ارزش ریالی مشارکت 

خیرین در سطح دانشگاه براساس فرم 

۱۳۹۹ در سال ۰۰۴



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

10(2)پالک کوبی اموال اهدایی70

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15

ارائه گزارش از پالک کوبی اموال 

در 008 و 007اهدایی براساس فرم 

قالب فایل ورد یا اکسل و  عکس های 

مرتبط با اموال اهدایی پالک کوبی 

شده



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 343صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

5(۲)تهیه بانک اطالعات موقوفات درمانی70

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15
تهیه بانک اطالعات موقوفات درمانی 

۰۰۶براساس فرم 


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

5برگزاری همایش تجلیل از خیرین70

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15
تهیه عکس و - پوستر-دعوت نامه 

گزارش از برگزاری مراسم


سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 344صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70

تدوین  وبروز رسانی بانک اطالعاتی 

موسسات خیریه فعال حوزه سالمت 

ومجمع خیرین استان

5

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/15
تکمیل جدول آمار و اطالعات بر 

018اساس فرم 


اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30

- ساماندهی مشارکت خیرین

واقفین و موسسات خیریه 

حوزه سالمت

70

تدوین  وبروز رسانی بانک اطالعاتی 

موسسات خیریه فعال حوزه سالمت 

ومجمع خیرین استان

5

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/11/011399/11/15
تکمیل جدول آمار و اطالعات بر 

018اساس فرم 


سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 345صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30
ساماندهی مشارکت گروه 

های داوطلب حوزه سالمت
30

تهیه و به روزرسانی بانک اطالعاتی 

گروه های داوطلب
25

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15

تهیه بانک اطالعاتی گروه های 

 در قالب 009داوطلب بر اساس فرم 

فایل ورد و اکسل



اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30
ساماندهی مشارکت گروه 

های داوطلب حوزه سالمت
30

تهیه بانک اطالعاتی مناطق محروم و 

کم برخوردار
25

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15
تهیه بانک اطالعاتی مناطق محروم و 

010کم برخوردار براساس فرم 


سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 346صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

60

افزایش میزان مشارکت 

مؤسسات خیریه - خیرین

و گروه های داوطلب در 

پروژه های حوزه سالمت 

درصد نسبت 25به میزان 

(1396)به سال پایه

30
ساماندهی مشارکت گروه 

های داوطلب حوزه سالمت
30

حمایت از پروژه های جهادی و 

داوطلبانه حوزه سالمت
35

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15

ارسال گزارش حمایت ها و میزان 

مشارکت  از پروژه های جهادی  در 

012قالب فرم ورد 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

افزایش میزان نظارت بر 

مراکز خیریه درمانی و 

مؤسسات خیریه 

بیمارستانی  به میزان 

درصد نسبت به سال 30

(۱۳۹۶سال )پایه

50
پایش و نظارت مراکز درمانی 

خیریه
40

تهیه بانک اطالعات مراکز خیریه 

درمانی
20

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31

جدول اطالعات مراکز خیریه درمانی 

 در ۰۱۳تابعه دانشگاه بر اساس فرم 

قالب فایل اکسل



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

افزایش میزان نظارت بر 

مراکز خیریه درمانی و 

مؤسسات خیریه 

بیمارستانی  به میزان 

درصد نسبت به سال 30

(۱۳۹۶سال )پایه

50
پایش و نظارت مراکز درمانی 

خیریه
30تشکیل پرونده مراکز خیریه درمانی40

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/06/011399/06/31

ارسال مدارک مربوط به تشکیل 

پرونده مراکز خیریه درمانی براساس 

ابالغ فرایند تشکیل پرونده مراکز 

د /935/114درمانی خیریه با شماره 

24/04/97مورخ 



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 347صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

افزایش میزان نظارت بر 

مراکز خیریه درمانی و 

مؤسسات خیریه 

بیمارستانی  به میزان 

درصد نسبت به سال 30

(۱۳۹۶سال )پایه

50
پایش و نظارت مراکز درمانی 

خیریه
40بازدید از مراکز خیریه درمانی40

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/11/011399/11/15

چک لیست تکمیل شده پایش و 

ارزیابی مراکز خیریه درمانی حوزه 

سالمت به همراه تاریخ و امضا پایش 

کننده



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

افزایش میزان نظارت بر 

مراکز خیریه درمانی و 

مؤسسات خیریه 

بیمارستانی  به میزان 

درصد نسبت به سال 30

(۱۳۹۶سال )پایه

50

نظارت مستمر بر مؤسسات 

انجمن حمایت از /خیریه

بیماران و بیمارستان دولتی

60
تعیین دفتر موسسه خیریه  مستقر در 

بیمارستان
10

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15

ارسال تصویر تابلوی سردرب دفترو 

معرفی نماینده موسسه خیریه مستقر 

در بیمارستان  به تفکیک



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

افزایش میزان نظارت بر 

مراکز خیریه درمانی و 

مؤسسات خیریه 

بیمارستانی  به میزان 

درصد نسبت به سال 30

(۱۳۹۶سال )پایه

50

نظارت مستمر بر مؤسسات 

انجمن حمایت از /خیریه

بیماران و بیمارستان دولتی

10ایجاد صندوق خیریه بیمارستانی60

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15
عکس از صندوق خیریه بیمارستانی به 

تفکیک هر بیمارستان


سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت






405 از 348صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

افزایش میزان نظارت بر 

مراکز خیریه درمانی و 

مؤسسات خیریه 

بیمارستانی  به میزان 

درصد نسبت به سال 30

(۱۳۹۶سال )پایه

50

نظارت مستمر بر مؤسسات 

انجمن حمایت از /خیریه

بیماران و بیمارستان دولتی

60
پایش عملکرد مؤسسات خیریه 

بیمارستانی
20

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/12/011399/12/15

تکمیل فرم ارزیابی مؤسسات خیریه 

بیمارستانی  به تفکیک هر بیمارستان 

۰۱۴بر اساس فرم 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

افزایش میزان نظارت بر 

مراکز خیریه درمانی و 

مؤسسات خیریه 

بیمارستانی  به میزان 

درصد نسبت به سال 30

(۱۳۹۶سال )پایه

50

نظارت مستمر بر مؤسسات 

انجمن حمایت از /خیریه

بیماران و بیمارستان دولتی

60

برآورد ارزش ریالی آورده  مشارکت 

موسسه خیریه  مستقر در بیمارستان 

در راستای اهداف اساسنامه

60

اداره کل 

سازمانهای مردم 

نهاد و خیرین 

سالمت

1399/11/011399/11/15

ارائه گزارش کل ارزش ریالی  به 

تفکیک هر بیمارستان بر اساس فرم 

015



ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

50

افزایش تعداد مراکز ارائه 

- فرآورده های طبیعی

سنتی و گیاهی دارویی

25

فراهمی خدمات در  

واحدهای عرضه ی 

فرآورده های طبیعی و سنتی

100
ارائه گزارش از داروخانه های دانشگاهی 

موجود
ارائه گزارش1399/10/011399/10/30طب سنتی30

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

50

افزایش تعداد مراکز ارائه 

- فرآورده های طبیعی

سنتی و گیاهی دارویی

25

فراهمی خدمات در  

واحدهای عرضه ی 

فرآورده های طبیعی و سنتی

100
ارزیابی سطح کیفی داروهای 

داروخانه های  دانشگاهی موجود
1399/10/011399/10/30طب سنتی10

ارائه گزارش از ارزیابی داروهای 

داروخانه های طبیعی و سنتی موجود 

دانشگاه



سازمان 

های مردم 

نهاد و 

خیرین 

سالمت

طب 

سنتی






405 از 349صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

50

افزایش تعداد مراکز ارائه 

- فرآورده های طبیعی

سنتی و گیاهی دارویی

25

فراهمی خدمات در  

واحدهای عرضه ی 

فرآورده های طبیعی و سنتی

100

ارائه گزارش از تعداد داروخانه های 

طبیعی و سنتی و یا داروخانه های 

- دارای بخش ارائه فرآورده های سنتی

طبیعی و مکمل به تفکیک

ارائه گزارش1399/11/011399/11/30طب سنتی20

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

50

افزایش درصد مطب ها و 

موسسات پزشکی بخش 

خصوصی ارائه دهنده 

خدمات طب سنتی

10
فراهمی خدمات در مراکز 

درمانی غیر دولتی
100

ارائه گزارش از آموزش گروه های هدف 

به منظور توسعه ی طب ایرانی و مکمل
ارائه گزارش1399/11/011399/11/30طب سنتی80

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

50

افزایش تعداد کلینیک 

های دولتی ارائه دهنده 

خدمات طب سنتی

40
فراهمی خدمات در مراکز 

درمانی دولتی
50

- ارائه گزارش از  سالمتکده های تیپ

واحدهای طب ایرانی در -  غیر تیپ

درمانگاه ها و بیمارستان ها

ارائه گزارش1399/11/011399/11/30طب سنتی30

ارتقای سالمت همه جانبه در 

روانی و - ابعاد جسمی

اجتماعی

50

افزایش تعداد کلینیک 

های دولتی ارائه دهنده 

خدمات طب سنتی

40
فراهمی خدمات در مراکز 

درمانی دولتی
50

ارائه گزارش از ساماندهی خبرگان 

بدون مدرک
ارائه گزارش1399/11/011399/11/30طب سنتی20

اجتماعی سازی سالمت در 

جهت مشارکت ساختارمند و 

خانواده و جامعه و -فعال فرد

جلب مشارکت بین بخشی در 

حفظ و ارتقای سالمت- تامین

25

 ترویج سبک زندگی -

 سالم با آموزه های طب

  برنامه5اجرای )ایرانی 

 کشوری تا پایان برنامه

(ششم توسعه

100

حمایت از ترویج سبک 

زندگی سالم با آموزه های طب 

گسترش فرهنگی )ایرانی 

(طب ایرانی

100

ارائه گزارش از برگزاری کالس های 

آموزش عمومی برای گروه های مختلف 

مدارس و - فرهنگسراها- در مساجد)

(...ادارات 

ارائه گزارش1399/11/011399/11/30طب سنتی10

طب 

سنتی






405 از 350صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش اسید های چرب 

ترانس در روغن مصرفی با 

کاربرد فرموالسیون مواد 

غذائی

2

گزارش وضعیت میزان 

اسیدچرب ترانس در روغن 

مصرفی با کاربرد فرموالسیون 

مواد غذایی

60
کارگاه های / تهیه فهرست  کارخانه ها 

و پروانه های ساخت معتبر و مرتبط
فرم مربوطه1399/06/011399/06/31غذا20

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش اسید های چرب 

ترانس در روغن مصرفی با 

کاربرد فرموالسیون مواد 

غذائی

2

گزارش وضعیت میزان 

اسیدچرب ترانس در روغن 

مصرفی با کاربرد فرموالسیون 

مواد غذایی

60

اعالم وضعیت آخرین ارزیابی و نتیجه 

آزمون اسید چرب ترانس روغن های 

ارزیابی در سطح عرضه  )مرتبط 

برنامه عملیاتی / کنترل مستمر /

وارسال گزارش برای اداره کل(

فرم مربوطه  و نامه1399/09/011399/09/30غذا40

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش اسیدهای چرب 

ترانس در روغن دارای 

مصرف مستقیم خوراکی

5

گزارش وضعیت میزان 

اسیدچرب ترانس در روغن 

های دارای مصرف مستقیم 

خوراکی

80
کارگاه ها و / تهیه فهرست  کارخانه ها 

پروانه های ساخت معتبر و مرتبط
فرم مربوطه1399/06/011399/06/31غذا20

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش اسیدهای چرب 

ترانس در روغن دارای 

مصرف مستقیم خوراکی

5

گزارش وضعیت میزان 

اسیدچرب ترانس در روغن 

های دارای مصرف مستقیم 

خوراکی

80

اعالم وضعیت آخرین ارزیابی و نتیجه 

آزمون اسید چرب ترانس روغن های 

ارزیابی در سطح عرضه  )مرتبط 

 (برنامه عملیاتی/ کنترل مستمر /

وارسال گزارش برای اداره کل

فرم مربوطه  و نامه1399/09/011399/09/30غذا40

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش درصد نمک در 

فرموالسیون مواد غذایی و 

آشامیدنی صنعتی به 

%۱۰میزان 

4

گزارش وضعیت میزان نمک 

در فرموالسیون مواد غذایی و 

آشامیدنی مرتبط

60
کارگاه های / تهیه فهرست  کارخانه ها 

و پروانه های ساخت معتبر و مرتبط
فایل فرم مربوطه1399/06/011399/06/31غذا20

غذا و 

دارو






405 از 351صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش درصد نمک در 

فرموالسیون مواد غذایی و 

آشامیدنی صنعتی به 

%۱۰میزان 

4

گزارش وضعیت میزان نمک 

در فرموالسیون مواد غذایی و 

آشامیدنی مرتبط

60

اعالم وضعیت آخرین ارزیابی و نتیجه 

 )آزمون میزان نمک محصوالت مرتبط  

کنترل مستمر /ارزیابی در سطح عرضه 

وارسال گزارش برای  (برنامه عملیاتی/ 

اداره کل

فایل فرم مربوطه  و نامه1399/09/011399/09/30غذا40

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش درصد نمک در 

فرموالسیون مواد غذایی و 

آشامیدنی صنعتی به 

%۱۰میزان 

4

گزارش وضعیت میزان نمک 

در فرموالسیون مواد غذایی و 

آشامیدنی مرتبط

گزارش انجام آزمون1399/10/011399/12/15آزمایشگاه100انجام آزمونهای کنترل کیفی20

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش درصد پوشش 

برنامه غنی سازی آرد با 

آهن و اسید فولیک

20
تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

98فرآورده ها سال 
30

ارسال نتایج جمع بندی شده به اداره 

کل
فایل نامه و گزارش نتایج1399/03/011399/03/31غذا40

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش درصد پوشش 

برنامه غنی سازی آرد با 

آهن و اسید فولیک

20
پایش سالیانه مقدار آهن و 

اسید فولیک در آرد
30

تدوین برنامه زمان بندی بازدید از 

(برای یکسال)کارخانجات مرتبط 
فرم مربوطه1399/03/011399/03/31غذا15

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش درصد پوشش 

برنامه غنی سازی آرد با 

آهن و اسید فولیک

20
پایش سالیانه مقدار آهن و 

اسید فولیک در آرد
30

گزارش نمونه برداری ها  و ارسال نمونه 

ها به آزمایشگاه
فرم مربوطه1399/12/011399/12/15غذا85

غذا و 

دارو






405 از 352صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش درصد پوشش 

برنامه غنی سازی آرد با 

آهن و اسید فولیک

20
پایش سالیانه مقدار آهن و 

اسید فولیک در آرد
20

اجرای اعتباربخشی و تصدیق  روش 

های آزمون
1399/07/011399/09/30آزمایشگاه20

گزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق 

روش آزمون


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش درصد پوشش 

برنامه غنی سازی آرد با 

آهن و اسید فولیک

20
پایش سالیانه مقدار آهن و 

اسید فولیک در آرد
فایل گزارشات1399/10/011399/12/15آزمایشگاه20ارائه گزارش نتایج آزمون های مهارت20

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش درصد قندهای 

ساده در فرموالسیون 

پروانه ساخت محصوالت 

غذایی با ارزیابی خطر باال

2
بررسی وضعیت هدف کمی  

در حال حاضر
60

کارگاه های / تهیه فهرست  کارخانه ها 

و پروانه های ساخت معتبر و مرتبط
فایل فرم مربوطه1399/06/011399/06/31غذا20

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش درصد قندهای 

ساده در فرموالسیون 

پروانه ساخت محصوالت 

غذایی با ارزیابی خطر باال

2
بررسی وضعیت هدف کمی  

در حال حاضر
60

اعالم وضعیت آخرین ارزیابی و نتیجه 

 )آزمون میزان قند محصوالت مرتبط  

کنترل مستمر /ارزیابی در سطح عرضه 

وارسال گزارش برای (برنامه عملیاتی / 

اداره کل

فایل فرم مربوطه  و نامه1399/09/011399/09/30غذا40

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش درصد قندهای 

ساده در فرموالسیون 

پروانه ساخت محصوالت 

غذایی با ارزیابی خطر باال

2
بررسی وضعیت هدف کمی  

در حال حاضر
گزارش انجام آزمون1399/10/011399/12/15آزمایشگاه100انجام آزمونهای کنترل کیفی20

غذا و 

دارو






405 از 353صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد واحدهای 

تولید کننده فرآورده های 

لبنی و گوشتی و دریایی 

دارای نظام مدیریت ایمنی 

مواد غذایی

1
بررسی مستندات و ممیزی 

واحدهای تولیدی مرتبط
فایل فرم مربوطه1399/03/011399/03/31غذا30تدوین برنامه ممیزی از کارخانجات100

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد واحدهای 

تولید کننده فرآورده های 

لبنی و گوشتی و دریایی 

دارای نظام مدیریت ایمنی 

مواد غذایی

1
بررسی مستندات و ممیزی 

واحدهای تولیدی مرتبط
100

جمع بندی  و صدورگواهی - بررسی

HACCP برای کارخانه  و ارسال 

گزارش برای اداره کل

فایل فرم و نامه مربوطه1399/11/011399/11/30غذا30

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم مواد 

غذایی و آشامیدنی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

18
بررسی نتایج ارزیابی فرآورده 

(1398   سال PMS )ها 
20

جمع بندی و ارسال نتایج به سازمان 

غذا و دارو
فایل نامه و گزارش نتایج1399/03/011399/03/31غذا30

غذا و 

دارو






405 از 354صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم مواد 

غذایی و آشامیدنی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

18
اجرای کنترل محصوالت در 

1399سطح عرضه سال 
60

جمع بندی نتایج -  نمونه برداری

ارسالی از آزمایشگاه و ارسال نتایج به 

((مرحله اول)اداره کل

فایل نامه و گزارش نتایج1399/09/011399/09/30غذا40

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم مواد 

غذایی و آشامیدنی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

18
اجرای کنترل محصوالت در 

1399سطح عرضه سال 
60

جمع بندی نتایج -  نمونه برداری

ارسالی از آزمایشگاه و ارسال نتایج به 

(مرحله دوم)اداره کل

فایل نامه و گزارش نتایج1399/12/011399/12/15غذا40

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم مواد 

غذایی و آشامیدنی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

18
بررسی وضعیت منابع و 

تجهیزات
10

تدوین برنامه کالیبراسیون و کنترل 

میانی  تجهیزات
1399/02/011399/03/31آزمایشگاه50

فایل برنامه کالیبراسیون و کنترل 

میانی


غذا و 

دارو






405 از 355صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم مواد 

غذایی و آشامیدنی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

18
بررسی وضعیت منابع و 

تجهیزات
10

اجرای کالیبراسیون و کنترل میانی  

تجهیزات
1399/05/011399/06/31آزمایشگاه50

تصویر تاییدیه های کالیبراسیون و 

کنترل میانی


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم مواد 

غذایی و آشامیدنی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

18
اجرای کنترل محصوالت در 

99سطح عرضه سال 
گزارش انجام آزمون1399/11/011399/12/15آزمایشگاه100انجام آزمونهای کنترل کیفی10

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

درصد عدم انطباق 

محصوالت غذایی و 

آشامیدنی در برنامه پایش 

محصوالت در سطح عرضه 

PMS(درصد)

1
تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

فرآورده ها
100

ارسال گزارش عدم انطباق های سال 

 به اداره کل1398
فایل فرم و نامه1399/06/011399/06/31غذا50

غذا و 

دارو






405 از 356صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش نسبت واحدهای 

تولید کننده مواد غذایی با 

درجه عالی و بسیار خوب 

به کل واحدهای 

تولیدکننده بر مبنی درجه 

(درصد) PRPsبندی 

2
تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

98کارخانجات سال 
40

جمع بندی و ارسال نتایج ارزیابی به 

اداره کل
فایل نامه ارسال و گزارش نتایج1399/04/011399/04/31غذا30

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش نسبت واحدهای 

تولید کننده مواد غذایی با 

درجه عالی و بسیار خوب 

به کل واحدهای 

تولیدکننده بر مبنی درجه 

(درصد) PRPsبندی 

2
ارزیابی و تکمیل چک لیست 

PRPSکارخانجات 
60

اجرای برنامه ارزیابی از واحدهای 

تولیدی
فایل فرم  مربوطه1399/12/011399/12/15غذا100

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد محصوالت 

غذایی و آشامیدنی که از 

طریق تجزیه و تحلیل 

خطرحد مجاز آن براساس 

شرایط بومی ایران تعیین 

شده است

1
بازرسی و کنترل مستمر 

واحدهای تولیدی و محصوالت
80

تعیین شاخص ها و انجام آزمونهای 

مرتبط
فایل فرم مربوطه1399/06/011399/06/31غذا50

غذا و 

دارو






405 از 357صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش نسبت واحدهای 

تولید کننده مواد آرایشی 

و بهداشتی  با درجه عالی 

و بسیار خوب به کل 

واحدهای تولیدکننده بر 

 PRPsمبنی درجه بندی 

(درصد)

35بررسی نتایج بازرسی و ممیزی1

انجام ارزیابی و ثبت نتایج بازرسی و 

ارزیابی واحدهای تولیدی توسط 

دانشگاه ها

40
آرایشی و 

بهداشتی
فایل نتایج1399/11/011399/11/30

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش نسبت واحدهای 

تولید کننده مواد آرایشی 

و بهداشتی  با درجه عالی 

و بسیار خوب به کل 

واحدهای تولیدکننده بر 

 PRPsمبنی درجه بندی 

(درصد)

35بررسی نتایج بازرسی و ممیزی1
انجام ارزیابی واحدهای تولیدی بر 

حسب معیارهای تعیین شده
60

آرایشی و 

بهداشتی
1399/04/011399/10/30

چک لیست تکمیل شده ارزیابی 

واحدهای تولیدی


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

استقرار کامل سامانه 

شناسه گذاری و کنترل 

اصالت فرآورده ها

18

افزایش آگاهی مردم در 

خصوص سامانه شناسه 

گذاری و کنترل اصالت 

اطالع - آموزش)فراورده ها

رسانی عمومی و فرهنگ 

(سازی

10

برگزاری آموزشهای مردمی با استفاده 

مرحله )از کلیه بسترهای اطالع رسانی

(اول

20IT1399/07/011399/09/30
تصویر دوره /تصویر فراخوان دوره

برگزار شده


غذا و 

دارو






405 از 358صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم 

موادآرایشی و بهداشتی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

2

ارزیابی در سطح عرضه 

-(نمونه برداری و آزمون)

99-1400مرحله اول

30برندسنجی فرآورده ها20
آرایشی و 

بهداشتی
گزارش برندسنجی1399/09/011399/09/30

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم 

موادآرایشی و بهداشتی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

2

ارزیابی در سطح عرضه 

-(نمونه برداری و آزمون)

99-1400مرحله اول

20
نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به 

آزمایشگاه
70

آرایشی و 

بهداشتی
شماره نامه ارسالی/ فاکتور خرید 1399/10/011399/12/25

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم 

موادآرایشی و بهداشتی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

2

ارزیابی در سطح عرضه 

-(نمونه برداری و آزمون)

98-99مرحله دوم سال 

30برندسنجی فرآورده ها15
آرایشی و 

بهداشتی
گزارش برندسنجی1399/03/011399/03/31

غذا و 

دارو






405 از 359صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم 

موادآرایشی و بهداشتی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

2

ارزیابی در سطح عرضه 

-(نمونه برداری و آزمون)

98-99مرحله دوم سال 

15
نمونه برداری و خرید اقالم و ارسال به 

آزمایشگاه
70

آرایشی و 

بهداشتی
شماره نامه ارسالی/ فاکتور خرید 1399/03/011399/06/31

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم 

موادآرایشی و بهداشتی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

2
تحلیل و  بررسی نتایج 

مرحله دوم-ارزیابی فرآورده ها
15

جمع بندی و ارسال آمار مرحله دوم به 

سازمان غذا و دارو
25

آرایشی و 

بهداشتی
فایل اکسل نتایج/ تصویر نامه ارسالی 1399/02/011399/02/31

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش تعداد اقالم 

موادآرایشی و بهداشتی با 

ارزیابی خطر باال تحت 

پوشش برنامه کنترل در 

PMSسطح عرضه 

2
تحلیل و بررسی نتایج ارزیابی 

فرآورده ها مرحله اول
20

جمع بندی و ارسال آمار مرحله اول به 

سازمان غذا و دارو
35

آرایشی و 

بهداشتی
فایل اکسل نتایج/ تصویر نامه ارسالی 1399/07/011399/07/30

غذا و 

دارو






405 از 360صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

ارتقای الزامات ایمنی 

مصرف دارو
3

اجرای سیاست های منجر به 

کاهش اشتباهات داروپزشکی 

مراکز و - در بیمارستان ها

موسسات دارویی و درمانی 

کشور

40

تهیه گزارش علل و پتانسیل های وقوع 

-اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان ها

 مراکز و موسسات دارویی و درمانی 

کشور

50
دفتر نظارت 

وپایش
فایل گزارش1399/11/011399/12/15

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2
نحوه اجرای دستورالعمل 

های دارویی ابالغ شده
20

جمع بندی نحوه اجرای 

دستورالعمل های دارویی ابالغی سازمان 

(مرحله اول)غذا و دارو توسط دانشگاه 

50
دفتر نظارت 

وپایش
فایل گزارش1399/06/011399/06/31

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2
نحوه اجرای دستورالعمل 

های دارویی ابالغ شده
20

جمع بندی نحوه اجرای 

دستورالعمل های دارویی ابالغی سازمان 

(مرحله دوم)غذا و دارو توسط دانشگاه 

50
دفتر نظارت 

وپایش
فایل گزارش1399/12/011399/12/15

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2
اصالح و بازنگری تدوین 

فرمولری بیمارستان ها
10

بروز رسانی و اصالح فرمولری 

بیمارستان ها بر اساس شیوه نامه ابالغی
100

دفتر نظارت 

وپایش
فایل گزارش1399/06/011399/06/31

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2
اجرای تلفیق دارویی در 

بیمارستان ها
20

 )اجرای تلفیق دارویی در بیمارستانها 

(مرحله اول
30

دفتر نظارت 

وپایش
فایل گزارش1399/06/011399/06/31

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2
اجرای تلفیق دارویی در 

بیمارستان ها
20

 )اجرای تلفیق دارویی در بیمارستانها 

(مرحله دوم
30

دفتر نظارت 

وپایش
فایل گزارش1399/12/011399/12/15

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2
بررسی و پایش تجویز و 

مصرف دارو
30

پردازش و تحلیل داده ها و تهیه 

گزارشات مربوط به مصرف دارو و 

مقایسه آن با شاخص های کشوری و 

(مرحله اول)بین المللی 

35
دفتر نظارت 

وپایش
ارسال فایل گزارش1399/06/011399/06/31

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2
بررسی و پایش تجویز و 

مصرف دارو
30

پردازش و تحلیل داده ها و تهیه 

گزارشات مربوط به مصرف دارو و 

مقایسه آن با شاخص های کشوری و 

(مرحله دوم)بین المللی 

35
دفتر نظارت 

وپایش
ارسال فایل گزارش1399/12/011399/12/15

غذا و 

دارو






405 از 361صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2

انجام فعالیت های موثر بر 

ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف 

فرآورده های سالمت

20

ارسال گزارش عملکرد کمیته های 

صورتجلسات )تجویز و مصرف دارو 

کمیته و گزارش ارسال فرم های 

(مرحله اول)(بازخورد - ممیزی

50
دفتر نظارت 

وپایش
فایل گزارش و ممیزی بازخورد1399/06/011399/06/31

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

بهبود میانگین شاخص 

های کشوری تجویز و 

مصرف دارو

2

انجام فعالیت های موثر بر 

ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف 

فرآورده های سالمت

20

ارسال گزارش عملکرد کمیته های 

صورتجلسات )تجویز و مصرف دارو 

کمیته و گزارش ارسال فرم های 

(مرحله دوم)(بازخورد- ممیزی

50
دفتر نظارت 

وپایش
فایل گزارش و ممیزی بازخورد1399/12/011399/12/15

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

ارتقای پایش فراورده های 

یکسان  )سالمت محور 

 روش آزمون 10سازی 

کنترل کیفی فراورده های 

غذایی در سراسر کشور تا 

99پایان سال 

7

هماهنگ سازی روش های 

آزمون و دستیابی به نتایج 

معتبر

100
اجرای اعتباربخشی و تصدیق  روش 

های آزمون
1399/07/011399/10/30آزمایشگاه20

گزارش نتایج اعتباربخشی و تصدیق 

روش آزمون


تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

ارتقای پایش فراورده های 

یکسان  )سالمت محور 

 روش آزمون 10سازی 

کنترل کیفی فراورده های 

غذایی در سراسر کشور تا 

99پایان سال 

7

هماهنگ سازی روش های 

آزمون و دستیابی به نتایج 

معتبر

فایل گزارش نتایج1399/10/011399/12/15آزمایشگاه20ارائه گزارش نتایج آزمون های مهارت100

غذا و 

دارو






405 از 362صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

ارتقای پایش و شناسایی 

مواد غذایی تراریخته 

وارداتی

1
بررسی وضعیت محصوالت 

تولیدی داخل کشور
30

گزارش محصوالت تولیدی حوزه 

پروانه های  )فعالیت معاونت غذا و دارو 

وارسال به   (ساخت و برچسب آنها

اداره کل

فایل نامه ارسالی و فرم1399/06/011399/06/31غذا50

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

ارتقای پایش و شناسایی 

مواد غذایی تراریخته 

وارداتی

30بررسی محصوالت وارداتی1
گزارش محصوالت وارداتی و ارسال به 

اداره کل
فایل نامه ارسالی و فرم1399/09/011399/09/30غذا50

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش سهم قاچاق و 

تقلبی فراورده های 

سالمت در حوزه های ارائه 

کاال و خدمات تحت 

نظارت سازمان

5

افزایش آگاهی عامه مردم و 

فرهنگ سازی در خصوص 

عرضه و مصرف کاالهای 

سالمت قاچاق و تقلبی

50

تهیه و ارسال گزارش از اقدامات انجام 

شده به سازمان در قالب اقدامات 

(مرحله اول)فرهنگی 

فایل جدول1399/06/011399/06/30بازرسی15

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش سهم قاچاق و 

تقلبی فراورده های 

سالمت در حوزه های ارائه 

کاال و خدمات تحت 

نظارت سازمان

5

افزایش آگاهی عامه مردم و 

فرهنگ سازی در خصوص 

عرضه و مصرف کاالهای 

سالمت قاچاق و تقلبی

50

تهیه و ارسال گزارش از اقدامات انجام 

شده به سازمان در قالب اقدامات 

(مرحله دوم)فرهنگی 

فایل جدول1399/12/011399/12/15بازرسی15

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش سهم قاچاق و 

تقلبی فراورده های 

سالمت در حوزه های ارائه 

کاال و خدمات تحت 

نظارت سازمان

5

نظارت بر اقدامات صورت 

گرفته در راستای کاهش 

قاچاق کاالهای سالمت محور

50

گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و 

پیگیری قضایی آن در نظارت مستقیم 

دانشگاه و گشت مشترک با مراجع 

(مرحله اول)ذیصالح و آمار شکایات 

فایل گزارشات1399/03/011399/03/30بازرسی25

غذا و 

دارو






405 از 363صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش سهم قاچاق و 

تقلبی فراورده های 

سالمت در حوزه های ارائه 

کاال و خدمات تحت 

نظارت سازمان

5

نظارت بر اقدامات صورت 

گرفته در راستای کاهش 

قاچاق کاالهای سالمت محور

50

گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و 

پیگیری قضایی آن در نظارت مستقیم 

دانشگاه و گشت مشترک با مراجع 

(مرحله دوم)ذیصالح و آمار شکایات

فایل گزارشات1399/06/011399/06/30بازرسی25

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش سهم قاچاق و 

تقلبی فراورده های 

سالمت در حوزه های ارائه 

کاال و خدمات تحت 

نظارت سازمان

5

نظارت بر اقدامات صورت 

گرفته در راستای کاهش 

قاچاق کاالهای سالمت محور

50

گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و 

پیگیری قضایی آن در نظارت مستقیم 

دانشگاه و گشت مشترک با مراجع 

(مرحله سوم)ذیصالح و آمار شکایات

فایل گزارشات1399/09/011399/09/30بازرسی25

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

کاهش سهم قاچاق و 

تقلبی فراورده های 

سالمت در حوزه های ارائه 

کاال و خدمات تحت 

نظارت سازمان

5

نظارت بر اقدامات صورت 

گرفته در راستای کاهش 

قاچاق کاالهای سالمت محور

50

گزارش آمار مکشوفات بصورت فصلی و 

پیگیری قضایی آن در نظارت مستقیم 

دانشگاه و گشت مشترک با مراجع 

(مرحله چهارم)ذیصالح و آمار شکایات

فایل گزارشات1399/12/011399/12/15بازرسی25

غذا و 

دارو






405 از 364صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین ایمنی و اصالح الگوی 

مصرف فرآورده های سالمت
50

افزایش نسبت واحدهای 

تولید کننده مواد غذایی 

ارزیابی شده با اولویت 

فراورده های گوشتی و 

لبنی به کل واحدهای 

تولیدکننده بر اساس رتبه 

بندی جامع

1
ارزیابی و تکمیل چک لیست  

های مرتبط
80

جمع بندی  و - ارزیابی کارخانجات

ارسال گزارش برای اداره کل
فایل فرم و نامه1399/11/011399/11/30غذا50

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

5

پایش مشکالت کیفی و 

حادثه ناگوار  تجهیزات و 

(MDR)ملزومات پزشکی 

10

گزارش ثبت مشکالت کیفی و حادثه 

 )ناگوار  تجهیزات و ملزومات پزشکی

(مرحله اول

فایل گزارشات1399/04/011399/04/31تجهیزات پزشکی25

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

5

پایش مشکالت کیفی و 

حادثه ناگوار  تجهیزات و 

(MDR)ملزومات پزشکی 

10

گزارش ثبت مشکالت کیفی و حادثه 

 )ناگوار  تجهیزات و ملزومات پزشکی

(مرحله دوم 

فایل گزارشات1399/09/011399/10/30تجهیزات پزشکی25

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

فایل تدوین سرفصل های آموزشی1399/04/011399/09/30تجهیزات پزشکی30تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز10الصاق برچسب اصالت کاال5

غذا و 

دارو






405 از 365صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

فایل  گزارش های ثبت شده در سامانه1399/04/011399/10/30تجهیزات پزشکی30نظارت توزیع در سطح مراکز درمانی10الصاق برچسب اصالت کاال5

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

5
تهیه بانک اطالعات جامع 

نکهداشت تجهیزات پزشکی
نامه اتصال+ فایل نامه معرفی نماینده 1399/11/011399/12/15تجهیزات پزشکی10توسعه داشبورد مدیریتی10

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

5
تهیه بانک اطالعات جامع 

نکهداشت تجهیزات پزشکی
10

کالیبراسیون  )ورود اطالعات نگهداشت 

به نرم افزار (..کنترل کیفی و- 

دانشگاهی

نامه پایان ورود و تکمیل اطالعات1399/04/011399/04/31تجهیزات پزشکی20

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

5
رتبه بندی شرکت های 

تجهیزات پزشکی
10

پایش خدمات شرکت های تجهیزات 

پزشکی و تهیه گزارش نهایی دانشگاه
فایل بارگذاری اطالعات1399/03/011399/03/31تجهیزات پزشکی40

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

5
به روزرسانی قیمت ها در 

imedسامانه 
20

بررسی گزارش استخراج شده در 

کمیته قیمت گذاری ملزومات مصرفی 

پزشکی

فایل  گزارش های ثبت شده در سامانه1399/04/011399/10/30تجهیزات پزشکی20

غذا و 

دارو






405 از 366صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

دستیابی سهم ریالی 

تجهیزات پزشکی تولید 

 درصد کل 40داخل به 

بازار دارویی کشور

5
به روزرسانی قیمت ها در 

imedسامانه 
20

به روزرسانی قیمت ها در سامانه 

HIS مطابق با مصوبات کمیته قیمت

گذاری

فایل  گزارش های ثبت شده در سامانه1399/04/011399/10/30تجهیزات پزشکی20

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

انطباق با ضوابط بازرسی 

PIC/s 5 برای حداقل %

تولید کننده های فراورده 

طبیعی و - های مکمل

سنتی  در بازار کشور

2

انجام بازرسی های مشترک 

اداره کل و معاونت های غذا و 

دارو از کارخانه های تولید 

کننده ی سراسر کشور

100
انجام بازرسی ها و ارسال گزارشات  از 

معاونت های غذا و دارو
50

طبیعی و گیاهی 

و مکمل
1399/02/011399/12/15

گزارش بازرسی های انجام شده در 

قالب فایل اکسل


توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

افزایش یک درصدی سهم 

بازار دارویی کشور توسط 

محصوالت تایید شده 

مبتنی بر فرآورده های 

گیاهی و سنتی- طبیعی

10

ارتقا سطح آگاهی جامعه 

با محوریت تجویز )پزشکی

(منطقی

20
برگزاری دوره های آموزشی و ارزشیابی 

دوره ها و تهیه گزارش
50

طبیعی و گیاهی 

و مکمل
گزارش ارزشیابی/ فایل فراخوان 1399/08/011399/12/15

غذا و 

دارو






405 از 367صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

افزایش یک درصدی سهم 

بازار دارویی کشور توسط 

محصوالت تایید شده 

مبتنی بر فرآورده های 

گیاهی و سنتی- طبیعی

10

ارتقا سطح آگاهی جامعه 

با محوریت تجویز )پزشکی

(منطقی

20

- تهیه متون آموزشی و تهیه بروشور

کلیپ و یا برگزاری دوره های - پمفلت

آموزشی

50
طبیعی و گیاهی 

و مکمل
1399/06/011399/12/15

گزارش از دوره / فایل متون آموزشی

آموزشی


توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

 PMQCانجام مطالعات 

برای فرآورده دارویی در 

بازار کشور

35

افزایش بازدید های ادواری در 

راستای رعایت 

 GMP/GSP/GDPاستاندارد

شرکت های داروهای تحت 

کنترل و مخدر الکل و شرکت 

های توزیع

برنامه بازدید1399/06/011399/06/30دارو50برنامه ریزی جهت بازدید کارشناسان20

توسعه کمی و کیفی تولید 

داخلی دارو و فراورده های 

سالمت

35

 PMQCانجام مطالعات 

برای فرآورده دارویی در 

بازار کشور

35

افزایش بازدید های ادواری در 

راستای رعایت 

 GMP/GSP/GDPاستاندارد

شرکت های داروهای تحت 

کنترل و مخدر الکل و شرکت 

های توزیع

20

اعزام کارشناس جهت ارزیابی 

نگهداشت و تکمیل چک لیستها و 

اعالم گزارش نهایی به اداره کل

1399/07/151399/12/15دارو50
گزارش تعداد چک لیست های تکمیل 

شده و تصویر مکاتبات


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

15
افزایش استقالل و تفویض 

اختیار به سطوح پایین تر
100

برون سپاری فعالیت های 

اجرایی اداره کل
فایل گزارش اجرا1399/07/011399/12/15تجهیزات پزشکی5انجام فرایندهای بازدید از اصناف100

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

15
افزایش استقالل و تفویض 

اختیار به سطوح پایین تر
100

برون سپاری فعالیت های 

اجرایی اداره کل
100

ارزیابی وارد )انجام فرایندهای نظارتی

(کننده و تولیدکننده
فایل گزارش اجرا1399/07/011399/12/15تجهیزات پزشکی5

غذا و 

دارو






405 از 368صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

15
افزایش استقالل و تفویض 

اختیار به سطوح پایین تر
100

برون سپاری فعالیت های 

اجرایی اداره کل
100

رعایت )انجام فرایندهای نظارتی

(قیمتهای مصوب در مراکز درمانی
فایل گزارش اجرا1399/07/011399/12/15تجهیزات پزشکی5

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

15
افزایش استقالل و تفویض 

اختیار به سطوح پایین تر
100

برون سپاری فعالیت های 

اجرایی اداره کل
100

شرکتهای )انجام فرایندهای نظارتی

(توزیع کننده
فایل گزارش اجرا1399/07/011399/12/15تجهیزات پزشکی5

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

15
افزایش استقالل و تفویض 

اختیار به سطوح پایین تر
100

برون سپاری فعالیت های 

اجرایی اداره کل
100

طرح تحول )انجام فرایندهای نظارتی

(نظام سالمت
فایل گزارش اجرا1399/07/011399/12/15تجهیزات پزشکی5

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

تهیه برنامه و بودجه ساالنه جهت 

اجرای برنامه های حوزه نماز در دانشگاه 

مرکزی و تمامی واحدهای تابعه دانشگاه

10
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/04/011399/04/31

فایل  - ( امتیاز100) 1/تکمیل فرم ن

ورد فرم های تکمیل شده باید ارسال 

شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

انعقاد تفاهم نامه بومی با ستاد اقامه 

نماز
5

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/03/011399/03/31

تصویر  + ( امتیاز50) 2/تکمیل فرم ن

فایل ورد  - ( امتیاز50)تفاهم نامه 

فرم های تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

جلسه )برگزاری نشست سالیانه 

با رابطین نماز (هماهنگی
5

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/04/011399/04/31

دو  + ( امتیاز70) 3/تکمیل فرم ن

فایل ورد فرم های  - ( امتیاز30)عکس 

تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

برگزاری جلسات ستاد اقامه نماز 

( جلسه6)دانشگاه 
10

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

دو  + ( امتیاز50) 4/تکمیل فرم ن

تصویر  + ( امتیاز10)عکس 

تصویر  + ( امتیاز30)صورتجلسات 

فایل ورد  - ( امتیاز10 )احکام اعضاء 

فرم های تکمیل شده باید ارسال شود



غذا و 

دارو






405 از 369صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
10تهیه بانک جامع اطالعاتی در حوزه نماز25

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/04/011399/04/31

فایل  - ( امتیاز100) 5/تکمیل فرم ن

ورد فرم های تکمیل شده باید ارسال 

شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

نظارت و ارزیابی عملکرد تمامی 

واحدهای تابعه دانشگاه در حوزه نماز
10

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

سه  + ( امتیاز70) 6/تکمیل فرم ن

فایل ورد فرم های  - ( امتیاز30)عکس 

تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

بهسازی و تجهیز مساجد یا - ایجاد

نمازخانه ها در دانشگاه و واحدهای تابعه
10

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

سه  + ( امتیاز70) 7/تکمیل فرم ن

فایل ورد فرم های  - ( امتیاز30)عکس 

تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

 4برگزاری دوره های آموزشی نماز در 

اساتید و - مدیران و کارکنان)سطح 

(دانشجویان و کادر درمانی بیمارستان ها

10
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

 بخش مربوط به دوره 8/تکمیل فرم ن

 + ( امتیاز20)مدیران و کارکنان 

 بخش مربوط به دوره 8/تکمیل فرم ن

 8/تکمیل فرم ن + ( امتیاز20)اساتید 

 20)بخش مربوط به دوره دانشجویان 

 بخش 8/تکمیل فرم ن +  (امتیاز

از  + ( امتیاز20)مربوط به دوره اساتید 

هر دوره یک عکس مجموعا چهار 

فایل ورد فرم های  - ( امتیاز20)عکس 

تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

تهیه طرح پژوهشی کاربردی در حوزه 

نماز
5

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

فایل  + ( امتیاز50) 9/تکمیل فرم ن

PDF فایل ورد  - ( امتیاز50) طرح

فرم های تکمیل شده باید ارسال شود



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 370صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

برگزاری جشنواره و مسابقه در حوزه 

نماز
5

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

 برای رشته های 10/تکمیل فرم ن

تکمیل  + ( امتیاز40)نمازی جشنواره 

 + ( امتیاز40) برای مسابقه 10/فرم ن

دو عکس از هر برنامه مجموعا چهار 

فایل ورد فرم های  - ( امتیاز20)عکس 

تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

- فضاسازی محیطی- تبلیغات

بهره مندی از فضای مجازی و برگزاری 

نمایشگاه با موضوع نماز

5
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

 بخش مربوط به 11/تکمیل فرم ن

 + ( امتیاز30)تبلیغات و فضاسازی 

 مربوط به تصاویر پوسترها و ZIPفایل 

 11/تکمیل فرم ن + ( امتیاز20)بنرها 

بخش مربوط به برگزاری نمایشگاه 

دو عکس مرتبط با  + ( امتیاز30)

فایل  - ( امتیاز20)برگزاری نمایشگاه 

ورد فرم های تکمیل شده باید ارسال 

شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

انتخاب و تجلیل از افراد - شناسایی

فعال و واحدهای برتر در حوزه نماز
10

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

 بخش مربوط به 12/تکمیل فرم ن

 + ( امتیاز40)تجلیل از افراد فعال 

 بخش مربوط به 12/تکمیل فرم ن

 + ( امتیاز40)تجلیل از واحدهای برتر 

یک عکس مرتبط به مراسم تجلیل از 

یک عکس  + ( امتیاز5)افراد فعال 

مربوط به مراسم تجلیل از مدیران 

نمونه  + ( امتیاز5)واحدهای برتر 

 10)تقدیرنامه از دو برنامه تجلیل 

فایل ورد فرم های تکمیل  - (امتیاز

شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد اقامه نماز
25

تجهیز بیمارستان ها به اقالم مورد نیاز 

بیماران جهت اقامه نماز
5

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/30

 و ارائه دو 13/تکمیل فرم شماره ن

قطعه عکس مرتبط


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 371صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25

تهیه برنامه و بودجه ساالنه جهت 

اجرای برنامه های حوزه امر به معروف و 

نهی از منکر در دانشگاه مرکزی و 

تمامی واحدهای تابعه دانشگاه

10
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/04/011399/04/31

فایل  - ( امتیاز100) 1/تکمیل فرم ش

ورد فرم های تکمیل شده باید ارسال 

شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25

جلسه )برگزاری نشست سالیانه 

با رابطین امر به معروف و  (هماهنگی

نهی از منکر

10
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/04/011399/04/31

دو  + ( امتیاز70) 3/تکمیل فرم ش

فایل ورد فرم های  - ( امتیاز30)عکس 

تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25
برگزاری جلسات شورای امر به معروف 

( جلسه6)و نهی از منکر دانشگاه 
10

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

دو  + ( امتیاز50) 4/تکمیل فرم ش

تصویر  + ( امتیاز10)عکس 

تصویر  + ( امتیاز30)صورتجلسات 

فایل ورد  - ( امتیاز10 )احکام اعضاء 

فرم های تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25
تهیه بانک جامع اطالعاتی در حوزه امر 

به معروف و نهی از منکر
10

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/04/011399/04/31

فایل  - ( امتیاز100) 5/تکمیل فرم ش

ورد فرم های تکمیل شده باید ارسال 

شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

5فعالسازی گروه های طالیه داران25
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

فایل  - ( امتیاز100) 2/تکمیل فرم ش

ورد فرم های تکمیل شده باید ارسال 

شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

5اجرای طرح حمایت از کاالی ایرانی25
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

تصویر  + ( امتیاز70) 7/تکمیل فرم ش

مستندات اعم از مکاتبات و یا 

فایل  - ( امتیاز30)عکس های مرتبط 

ورد فرم های تکمیل شده باید ارسال 

شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

5اجرای طرح اصالح الگوی مصرف25
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

تصویر  + ( امتیاز70) 9/تکمیل فرم ش

مستندات اعم از مکاتبات و یا 

فایل  - ( امتیاز30)عکس های مرتبط 

ورد فرم های تکمیل شده باید ارسال 

شود



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 372صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25

نظارت و ارزیابی عملکرد تمامی 

واحدهای تابعه دانشگاه در حوزه امر به 

معروف و نهی از منکر

10
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

سه  + ( امتیاز70) 6/تکمیل فرم ش

فایل ورد فرم های  - ( امتیاز30)عکس 

تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25

برگزاری دوره های آموزشی امر به 

 سطح 3معروف و نهی از منکر در 

اساتید و - مدیران و کارکنان)

(دانشجویان

10
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

 بخش مربوط به 8/تکمیل فرم ش

 + ( امتیاز20)دوره مدیران و کارکنان 

 بخش مربوط به 8/تکمیل فرم ش

تکمیل فرم  + ( امتیاز20)دوره اساتید 

 بخش مربوط به دوره دانشجویان 8/ش

 8/تکمیل فرم ش +  ( امتیاز20)

 20)بخش مربوط به دوره اساتید 

از هر دوره یک عکس  + (امتیاز

 - ( امتیاز20)مجموعا چهار عکس 

فایل ورد فرم های تکمیل شده باید 

ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25
برگزاری جشنواره و مسابقه در حوزه 

امر به معروف و نهی از منکر
5

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

 40) برای جشنواره 10/تکمیل فرم ش

 برای 10/تکمیل فرم ش + (امتیاز

دو عکس از هر  + ( امتیاز40)مسابقه 

 20)برنامه مجموعا چهار عکس 

فایل ورد فرم های تکمیل  - (امتیاز

شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25

- فضاسازی محیطی- تبلیغات

بهره مندی از فضای مجازی و برگزاری 

نمایشگاه با موضوع امر به معروف و 

نهی از منکر

10
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

 بخش مربوط به 11/تکمیل فرم ش

 + ( امتیاز30)تبلیغات و فضاسازی 

 مربوط به تصاویر پوسترها و ZIPفایل 

تکمیل فرم  + ( امتیاز20)بنرها 

 بخش مربوط به برگزاری 11/ش

دو عکس  + ( امتیاز30)نمایشگاه 

 20)مرتبط با برگزاری نمایشگاه 

فایل ورد فرم های تکمیل  - (امتیاز

شده باید ارسال شود



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 373صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای امر به 

معروف و نهی از منکر

25

انتخاب و تجلیل از افراد - شناسایی

واحدهای برتر در حوزه امر به - فعال

معروف و نهی از منکر و مدیران 

قانون گرا و حافظ بیت المال

10
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

 بخش مربوط به 12/تکمیل فرم ش

 + ( امتیاز25)تجلیل از افراد فعال 

 بخش مربوط به 12/تکمیل فرم ش

 + ( امتیاز25)تجلیل از واحدهای برتر 

 مربوط به تجلیل از 12/تکمیل فرم ش

سه  + ( امتیاز25)مدیران قانون گرا 

 15)عکس مربوط به مراسم تجلیل 

نمونه تقدیرنامه از دو برنامه  + (امتیاز

فایل ورد  - ( امتیاز10)تجلیل 

فرم های تکمیل شده باید ارسال شود



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای عالی انطباق
25

ارائه گزارش انجام بازرسی های دوره 

ای بیمارستانها
ارسال فرم های تکمیل شده بازرسی1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای عالی انطباق
25

برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی اخالق 

محور رعایت حریم خصوصی )حرفه ای

برای دست اندرکاران خدمات  (بیماران

بیمارستانی

گزارش کارگاه1399/10/011399/10/25اداره کل فرهنگی10

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای عالی انطباق
25

گزارش تشکیل جلسات کمیته 

هر سه ماه یک )دانشگاهی انطباق 

(جلسه

صورتجلسه1399/11/011399/11/30اداره کل فرهنگی30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای عالی انطباق
25

انتخاب فعاالن بیمارستانی در حوزه 

انطباق و اخالق حرفه ای
1399/11/011399/11/30اداره کل فرهنگی5

تصویر  )گزارش خبری و اسامی فعاالن

(تقدیر نامه با امضای رییس کمیته


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه شورای عالی انطباق
25

گزارش عملکرد ویژه در یکی 

ازموضوعات اجرایی انطباق در 

با محوریت تحول در )بیمارستانها

(عملکرد

1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی15
گزارش عملکرد ویژه  انجام شده در 

سال به همراه مستندات تحلیلی


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 374صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد صیانت از 

حریم امنیت عمومی

25

تشکیل کمیته دانشگاهی صیانت از 

حقوق شهروندی و حریم امنیت 

(کمیته حجاب و عفاف)عمومی

صورتجلسه1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد صیانت از 

حریم امنیت عمومی

25

برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه 

پوشش و رفتار حرفه ای برای 

دانشجویان

گزارش خبری1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد صیانت از 

حریم امنیت عمومی

25

گزارش عملکرد سالیانه در حوزه 

حجاب و عفاف بر اساس شرح وظایف 

 شورایعالی 427برون سازمانی مصوبه 

انقالب فرهنگی

1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی30
گانه 17تکمیل جدول برنامه های 

427مصوبه 


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60
اعتالی ارزش های اخالقی 

و اجتماعی در دانشگاه ها
10

اجرای برنامه های مربوط به 

دبیرخانه ستاد صیانت از 

حریم امنیت عمومی

25

گنجاندن فعالیتهایی با موضوع فرهنگ 

سازی حجاب و عفاف در بسته های 

فرهنگی و برنامه های اجرایی مختص 

استقبال از دانشجویان جدیدالورود

1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی10
گزارش خبری فعالیت انجام شده در 

مفدا


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20
برگزاری همایش جهادگران 

سالمت
8

بروز رسانی اطالعات کانون ها و گروه 

های جهادی
40

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/10/011399/10/30

تکمیل فرم  کانون های جهادی و 

سایر گروه ها و تشکل های جهادی در 

فرابر



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20
برگزاری همایش جهادگران 

سالمت
8

گزارش برگزاری همایش جهادگران 

سالمت
50

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/12/011399/12/25

برگزاری همایش و تقدیر از جهادگران 

سالمت به صورت ساالنه


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 375صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20
نشست دبیران انجمن های 

علمی دانشجویی
1399/12/011399/12/29اداره کل فرهنگی60گزارش اعزام دانشجویان به نشست ها8

برنامه های )لیست اسامی اعزام شدگان 

(شش ماهه دوم


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

برگزاری انتخابات نمایندگان 

مدیر مسئول و دوره آموزش 

تخصصی نشریات

8

گزارش برگزاری دوره  آموزش 

در هر ترم تحصیلی )تخصصی نشریات

(یکبار

1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی50

در صورت منطقه ای بودن دانشگاه 

خبر  )-میزبان تکمیل فرم فرابر 

عکس  در - فراخوان و اجرا مفدا

قسمت مستندات فرابر بارگذاری 

سایر دانشگاه ها اسامی شرکت  (.شود

کنندگان و فراخوان و اطالع رسانی 

در صورت دانشگاهی بودن فرم - برنامه

تکمیل فرابر برای کلیه دانشگاه ها



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

برگزاری انتخابات نمایندگان 

مدیر مسئول و دوره آموزش 

تخصصی نشریات

8

برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران 

مسئول در کمیته ناظر بر نشریات 

دانشگاهی

1399/06/011399/06/31اداره کل فرهنگی50
گزارش انتخابات و صورتجلسه و  اعالم 

اسامی منتخبین


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

کارگاه های آموزش عمومی 

 )فعالین نشریات دانشجویی 

(در هر ترم تحصیلی یکبار

8
گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی 

1400-99نشریات ترم اول سال 
تکمیل فرم فرابر1399/11/011399/11/30اداره کل فرهنگی50

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

کارگاه های آموزش عمومی 

 )فعالین نشریات دانشجویی 

(در هر ترم تحصیلی یکبار

8
گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی 

98-99نشریات ترم دوم سال
تکمیل فرم فرابر1399/06/011399/06/31اداره کل فرهنگی50

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 376صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

14ترویج ورزش های همگانی20
برگزاری جشنواره ورزشی بومی محلی 

دانشجویان خوابگاهی
10

اداره کل 

دانشجویی
1399/08/011399/08/30

نامه اعالم  / ۴تکمیل فرم شماره 

گزارش /آمادگی شرکت درمسابقه 

عکس ازبرگزاری / برگزاری مسابقات 

مسابقات



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

14ترویج ورزش های همگانی20
برگزاری مسابقات و برنامه های ورزشی 

به مناسبت هفته تربیت بدنی
10

اداره کل 

دانشجویی
ارسال گزارشات آماری1399/09/011399/09/30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

14ترویج ورزش های همگانی20
برگزاری و شرکت در مسابقات بازی 

(دختر و پسر)های فکری 
15

اداره کل 

دانشجویی
1399/09/011399/09/30

یا نامه شرکت در - ارسال گزارش

مسابقات بازیهای فکری


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

14ترویج ورزش های همگانی20
جشنواره ورزش های همگانی درون 

مناطق ده گانه کشور
10

اداره کل 

دانشجویی
1399/10/011399/10/30

 مندرج در راهنما ۵تکمیل فرم شماره 

مکاتبات - به همراه عکس ازمسابقات

معتبر یا خبر مفدا



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

5اجرای زنگ ورزش همگانی14ترویج ورزش های همگانی20
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/25

مکاتبات / عکس/ ۱تکمیل فرم شماره 

معتبر یا خبر مفدا یا قرداد مربی


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 377صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

14ترویج ورزش های همگانی20
برگزاری کالس های گروهی تخصصی 

رشته های ورزش همگانی
10

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/25

نمونه قرارداد /  ۳تکمیل فرم شماره 

مکاتبات معتبر یا خبر /عکس/ مربی

مفدا یا قرداد مربی



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

10اجرای برنامه کاروان نشاط و سالمت14ترویج ورزش های همگانی20
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/25

مکاتبات / عکس / ۲تکمیل فرم شماره

معتبر یا خبر مفدا یا قرداد مربی


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

14ترویج ورزش های همگانی20
به روز رسانی و تکمیل بانک اطالعاتی 

انجمن های ورزش همگانی
5

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/25

در صورت تشکیل انجمن جدید ارائه 

و ابالغ مسئولین / عکس/صورتجلسه 

انجمن ها



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

14ترویج ورزش های همگانی20
ارسال گزارشات فعالیت های انجمن 

های ورزش همگانی
10

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/25

- مندرج در راهنما۶تکمیل فرم شماره 

ارسال تقویم ورزشی و گزارش عملکرد 

انجمن



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

14ترویج ورزش های همگانی20

برگزاری پنجمین المپیاد ورزش های 

همگانی دانشجویان دختر و پسر 

دانشگاه ها

15
اداره کل 

دانشجویی
ارسال گزارش یا نامه اعزام1399/12/011399/12/25

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 378صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

10ترویج ورزشهای قهرمانی20
برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی 

درون دانشگاهی
15

اداره کل 

دانشجویی
1399/11/011399/11/30

تعدادشرکت - مکاتبات اداری

مقامهای کسب شده- کنندگان


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

10ترویج ورزشهای قهرمانی20
گزارش تشکیل تعداد و عملکرد انجمن 

های ورزش های قهرمانی
5

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/25

- فراخوان عمومی به دانشجویان

- بارگذاری درخواست هیات موسس

احکام صادره از مدیر تربیت بدنی برای 

تشکیل - هر انجمن و صورتجلسه

شورای مرکزی و - مجامع انجمن

گزارش جلسات -شورای نظارت انجمن

و عملکردهای مربوط به هرانجمن



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

10ترویج ورزشهای قهرمانی20

برگزاری و شرکت دانشجویان 

درچهاردهمین المپیادورزشی 

دانشجویان پسر

40
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/30

تعدادشرکت - مکاتبات اداری

خبر - مقامهای کسب شده - کنندگان

مفدا



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

10ترویج ورزشهای قهرمانی20
برگزاری و شرکت در مسابقات قهرمانی 

فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ها
40

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/15

تعدادشرکت - مکاتبات اداری

مقامهای کسب شده خبر - کنندگان

مفدا



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20
کمیته های تخصصی سالمت 

روان همتایاران
6

فراخوان جهت عضویت در همتایاران 

(یاری گران زندگی )سالمت روان 
50

اداره کل 

دانشجویی
1399/09/011399/09/30

- تکمیل فرم اطالعات  همتایاران 

معرفی اعضای جدید


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 379صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20
کمیته های تخصصی سالمت 

روان همتایاران
6

تشکیل کمیته های تخصصی سالمت 

روان در گروه های همتایاران
50

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

اسامی کمیته تخصصی گروه های 

- معرفی اعضای کمیته ها - همتایاران 

گزارش کمیته های برگزار شده



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تشکیل شوراهای صنفی 

دستیاران و - دانشجویان

PhDدانشجویان 

13

برگزاری انتخابات شوراهای صنفی 

دانشجویان واحدهای دانشگاهی به 

تعداد دانشکده و خوابگاه دانشجویی و 

شوراهای صنفی دستیاران و 

PhDدانشجویان 

10
اداره کل 

دانشجویی
1399/08/031399/08/29

اسامی دبیران و  )تکمیل فرم اطالعات 

- شوراهای صنفی دانشجویان (اعضا

 طبق PhDدستیاران و دانشجویان 

فرمت ارسالی وزارت



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تشکیل شوراهای صنفی 

دستیاران و - دانشجویان

PhDدانشجویان 

13

برگزاری و شرکت در نشست مجمع 

دبیران شوراهای صنفی دانشجویان 

/ واحدهای دانشگاهی دانشگاه

برگزاری انتخابات شورای - دانشکده ها

مرکزی مجمع

20
اداره کل 

دانشجویی
1399/11/011399/11/25

- دانشکده/ معرفی نامه دانشگاه

صورتجلسه برگزاری


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تشکیل شوراهای صنفی 

دستیاران و - دانشجویان

PhDدانشجویان 

13

برگزاری و شرکت در نشست مجمع 

دبیران شوراهای صنفی دستیاران و 

برگزاری انتخابات - PhDدانشجویان 

شورای مرکزی مجمع

20
اداره کل 

دانشجویی
1399/11/011399/11/25

- دانشکده/ معرفی نامه دانشگاه

صورتجلسه برگزاری


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تشکیل شوراهای صنفی 

دستیاران و - دانشجویان

PhDدانشجویان 

13

برگزاری و شرکت در مجمع دبیران 

شوراهای صنفی دانشجویان واحدهای 

دانشکده ها/ دانشگاهی دانشگاه

20
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/021399/12/25

لیست - دانشکده/ معرفی نامه دانشگاه

حضور و غیاب


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 380صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تشکیل شوراهای صنفی 

دستیاران و - دانشجویان

PhDدانشجویان 

13

برگزاری و شرکت در در نشست مجمع 

دبیران شوراهای صنفی دستیاران و 

PhDدانشجویان 

20
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/021399/12/25

لیست - دانشکده/ معرفی نامه دانشگاه

حضور و غیاب


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تکمیل و بروزرسانی  بانک 

اطالعاتی نهادهای فرهنگی 

دانشجویی

10
تکمیل  و بروزرسانی بانک اطالعات 

کانون ها
1399/10/011399/10/30اداره کل فرهنگی20

- تکمیل فرم فرابر مشخصات کانون ها

آخرین صورتجلسه انتخابات شورای 

مجوز تاسیس کانون از - مرکزی

کانون های تاسیس )شورای فرهنگی 

در سال های قبل که مجوز موجود 

نیست از شورای فرهنگی مصوبه 

گرفته شود و به هیات موسس ابالغ 

- اساسنامه کامل و مهر دار - (شود

تعداد اعضا کانون



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تکمیل و بروزرسانی  بانک 

اطالعاتی نهادهای فرهنگی 

دانشجویی

10

تکمیل و بروزرسانی اطالعات 

مشخصات )انجمن های علمی دانشگاه  

انجمن های علمی دانشجویی و اعضای 

شش ماهه اول (فعال

1399/07/011399/07/30اداره کل فرهنگی20

 4تکمیل و ارسال فرم اکسل 

بارگذاری شده در اشتراک )صفحه ای

(گذاری دانش فعالیت



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تکمیل و بروزرسانی  بانک 

اطالعاتی نهادهای فرهنگی 

دانشجویی

10

تکمیل و بروزرسانی اطالعات 

مشخصات )انجمن های علمی دانشگاه  

انجمن های علمی دانشجویی و اعضای 

شش ماهه دوم (فعال

1399/12/011399/12/15اداره کل فرهنگی20

 4تکمیل و ارسال فرم اکسل 

بارگذاری شده در اشتراک )صفحه ای

(گذاری دانش فعالیت



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 381صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تکمیل و بروزرسانی  بانک 

اطالعاتی نهادهای فرهنگی 

دانشجویی

10
تکمیل و به روز رسانی اطالعات 

نشریات  و اعضاء فعال در سامانه فرابر
1399/08/011399/08/30اداره کل فرهنگی20

تکمیل فرم مشخصات نشریات و 

مدیر مسئول صاحب امتیاز - سردبیر

در فرابر



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

تکمیل و بروزرسانی  بانک 

اطالعاتی نهادهای فرهنگی 

دانشجویی

10
تکمیل و به روز رسانی اطالعات تشکل 

ها  و اعضاء فعال در سامانه فرابر
1399/06/011399/06/31اداره کل فرهنگی20

تکمیل فرم مشخصات تشکل ها و 

اعضا شورای مرکزی در فرابر


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

برنامه های حمایتی از کانون 

های فرهنگی 

- ادبی- اندیشه)دانشجویی

تجسمی و - هنرهای نمایشی

...)

7
گزارش فعالیت کانون ها در شش ماهه 

اول
تکمیل فرم فرابر1399/06/011399/06/31اداره کل فرهنگی30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

برنامه های حمایتی از کانون 

های فرهنگی 

- ادبی- اندیشه)دانشجویی

تجسمی و - هنرهای نمایشی

...)

7

گزارش فعالیت کانون ها در شش ماهه 

دوم به ازای هر کانون حداقل یک 

فعالیت

تکمیل فرم فرابر1399/12/011399/12/29اداره کل فرهنگی30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقای سطح مشارکت 

دانشجویان در نهاد های 

فرهنگی و دانشجویی

20

برنامه های حمایتی از کانون 

های فرهنگی 

- ادبی- اندیشه)دانشجویی

تجسمی و - هنرهای نمایشی

...)

7
مشارکت و اعزام دانشجویان به نشست 

های برگزار شده مجامع کانون ها
نامه اعزام1399/12/011399/12/29اداره کل فرهنگی40

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 382صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
اجرایی نمودن تقویم فرهنگی 

دانشگاه ها
8

ارسال گزارش مناسبت های ملی و 

مذهبی شش ماهه اول طبق تقویم 

مصوب دانشگاه

تکمیل فرم فرابر1399/06/011399/06/31اداره کل فرهنگی35

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
اجرایی نمودن تقویم فرهنگی 

دانشگاه ها
8

ارسال گزارش مناسبت های ملی و 

مذهبی شش ماهه دوم طبق تقویم 

 برنامه 10حداقل )مصوب دانشگاه 

(طبق مناسبت های تقویمی

تکمیل فرم فرابر1399/12/011399/12/29اداره کل فرهنگی65

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

تشکیل جلسات شورای 

فرهنگی دانشگاه طبق آئین 

نامه

5

گزارش برگزاری ماهیانه جلسات 

شش - شواری فرهنگی در دانشگاه

سه جلسه- ماهه اول 

1399/06/011399/06/31اداره کل فرهنگی50

صورتجلسات می - صورت جلسه فرابر

بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا 

.حاضرین جلسه باشد 



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

تشکیل جلسات شورای 

فرهنگی دانشگاه طبق آئین 

نامه

5

گزارش برگزاری ماهیانه جلسات 

شواری فرهنگی در دانشگاه شش ماهه 

 جلسه5دوم حداقل 

1399/12/011399/12/29اداره کل فرهنگی50

صورتجلسات می - صورت جلسه فرابر

بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا 

حاضرین جلسه باشد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل گروه ناظر بر 

فعالیتهای کانون های فرهنگی
3

ارسال گزارش شش ماهه اول گروه 

ناظر بر فعالیتهای کانون های فرهنگی
1399/06/011399/06/31اداره کل فرهنگی50

گزارش تشکیل - تکمیل فرم فرابر 

جلسات


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل گروه ناظر بر 

فعالیتهای کانون های فرهنگی
3

ارسال گزارش شش ماهه دوم گروه 

ناظر بر فعالیتهای کانون های فرهنگی
1399/12/011399/12/29اداره کل فرهنگی50

گزارش تشکیل - تکمیل فرم فرابر 

جلسات


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 383صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری اردوهای سیاحتی و 

زیارتی
5

ارسال گزارش برگزاری اردوهای راهیان 

نور
تکمیل فرم فرابر1399/12/011399/12/29اداره کل فرهنگی30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری اردوهای سیاحتی و 

زیارتی
5

گزارش اردوهای برگزار شده شش ماهه 

هر شش ماه حداقل یک اردوی )دوم

(برون شهری

1399/12/011399/12/29اداره کل فرهنگی50

مجوز برگزاری اردو - تکمیل فرم فرابر

 30می بایست ارسال گردد و دارای 

امتیاز میباشد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری اردوهای سیاحتی و 

زیارتی
5

گزارش مشارکت در مراسم پیاده روی 

اربعین
تکمیل فرم فرابر1399/08/011399/08/30اداره کل فرهنگی20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
رتبه بندی و پایش عملکرد 

شوراهای انضباطی دانشگاه ها
3

ورود اطالعات مربوط به شاخصهای 

 در سامانه 1399ارزیابی سال 

(شمشاد)فرابر

30
شورای مرکزی 

انضباطی
1399/12/011399/12/25

دانشگاه ها باید  پرونده های انضباطی 

را مطابق دستورالعمل های ابالغی  

ارزیابی و  تاییدیه دبیرخانه شورای 

- مرکزی مبنی بر تکمیل کاربرگ های

آموزش و  –امکانات  –تشکیالت 

شمشاد  )را  از سامانه فرابر...پژوهش و 

اخذ و در سامانه پایش بارگذاری  (

.نمایند



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری دوره های آموزش 

قرآن کریم
3

برگزاری دوره های آموزش قرآن کریم 

مطابق با طرحهای تفصیلی ارسالی از 

غیر - حضوری)ستاد در فصل پاییز

 (یا نیمه حضوری (مجازی)حضوری

ویژه دانشجویان و اساتید

40
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/10/011399/10/30

تکمیل -1: گزارش مکتوب و مصور 

فرم گزارش از طریق فرابر و بارگزاری 

 70:  در سامانه پایشpdfخروجی 

 تصویر 3بارگزاری حداکثر - 2امتیاز  

مربوط به برگزاری دوره به همراه 

تصویر انعکاس خبر دوره در سایت 

مفدا از طریق فرابر به صورت فایل 

 امتیاز30:زیپ 



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 384صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری دوره های آموزش 

قرآن کریم
3

برگزاری دوره آموزش ترجمه و تفسیر 

ویژه )آیات مربوط به حوزه سالمت 

مطابق با طرح تفصیلی ارسالی  (اساتید

حضوری یا )از ستاد در فصل پاییز  

(نیمه حضوری

30
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/10/011399/10/30

تکمیل -1: گزارش مکتوب و مصور 

فرم گزارش از طریق فرابر و بارگزاری 

 70:  در سامانه پایشpdfخروجی 

 تصویر 3بارگزاری حداکثر - 2امتیاز  

مربوط به برگزاری دوره به همراه 

تصویر انعکاس خبر دوره در سایت 

مفدا از طریق فرابر به صورت فایل 

 امتیاز30:زیپ 



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری دوره های آموزش 

قرآن کریم
3

 30برگزاری دوره  آموزش حفظ جزء 

قرآن کریم مطابق با طرح ارسالی از 

ویژه )ستاد در فصل زمستان 

((اساتید و کارکنان-دانشجویان

30
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/25

تکمیل -1: گزارش مکتوب و مصور 

فرم گزارش از طریق فرابر و بارگزاری 

 70:  در سامانه پایشpdfخروجی 

 تصویر 3بارگزاری حداکثر - 2امتیاز  

مربوط به برگزاری دوره به همراه 

تصویر انعکاس خبر دوره در سایت 

مفدا از طریق فرابر به صورت فایل 

 امتیاز30:زیپ 



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

برگزاری کارگاه های آموزشی 

منطقه ای ویژه دبیران و 

کارشناسان شوراهای 

انضباطی دانشگاه ها به 

صورت ویدیو کنفرانس

3
شرکت دانشگا هها در کارگاه منطقه 

1399ای سال 
20

شورای مرکزی 

انضباطی
1399/12/011399/12/25

دانشگاهها بایدکاربرگ تکمیل شده 

نظر سنجی  را در سامانه پایش  

بارگذاری نمایند



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

برگزاری کالس های آموزش 

تخصصی در حوزه انضباطی 

ویژه دانشجویان جدیدالورود

4

برگزاری کالس های آموزش درحوزه 

انضباطی برای دانشجویان جدیدالورود 

1399سال تحصیلی 

70
شورای مرکزی 

انضباطی
1399/12/011399/12/25

دانشگاهها باید تاییدیه دبیرخانه 

شورای مرکزی مبنی بر تکمیل 

کاربرگ آموزش به دانشجویان 

 (شمشاد  )جدیدالورود از سامانه فرابر

اخذ و در سامانه پایش بارگذاری 

.نمایند



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 385صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

برگزاری کالس های آموزش 

تخصصی در حوزه انضباطی 

ویژه دانشجویان جدیدالورود

4

تهیه گزارش نظر سنجی دانشجویان 

 از کالسهای 1399جدیدالورود سال 

آموزشی در حوزه انضباطی

30
شورای مرکزی 

انضباطی
1399/12/011399/12/25

دانشگاهها باید کاربرگ مربوط به جمع 

بندی و تحلیل نظر سنجی دانشجویان 

جدیدالورود آموزش دیده را در سامانه 

.پایش بارگذاری نمایند



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری فعالیتها و اردوهای 

جهادی
4

ارسال گزارش اردوها و فعالیت های 

(سه ماهه دوم)جهادی برگزار شده
25

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/06/011399/06/31

میزان مطلوب برای پایش اردوهای 

در هر ماه یک اردو و میزان - جهادی

حداقل در هر فصل - مورد پذیرش 

ضمنا ضروری است . یک اردو می باشد

که  فایل پیوست در سامانه فرابر از 

مستندات خبر از سایت مفدا  بوده و یا 

یک نامه رسمی در خصوص برگزاری 

.فعالیت  جهادی باشد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری فعالیتها و اردوهای 

جهادی
4

ارسال گزارش اردوها و فعالیت های 

(سه ماهه سوم)جهادی برگزار شده 
25

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/09/011399/09/30

 میزان مطلوب برای پایش اردوهای	•

در هر ماه یک اردو و میزان- جهادی  

حداقل در هر فصل- مورد پذیرش   

ضمنا ضروری است. یک اردو می باشد  

 که  فایل پیوست در سامانه فرابر از

 مستندات خبر از سایت مفدا  بوده و یا

 یک نامه رسمی در خصوص برگزاری

.فعالیت  جهادی باشد



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 386صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری فعالیتها و اردوهای 

جهادی
4

ارسال گزارش اردوها و فعالیت های 

(سه ماهه چهارم)جهادی برگزار شده 
25

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/12/011399/12/30

میزان مطلوب برای پایش اردوهای 

در هر ماه یک اردو و میزان - جهادی

حداقل در هر فصل - مورد پذیرش 

ضمنا ضروری است . یک اردو می باشد

که  فایل پیوست در سامانه فرابر از 

مستندات خبر از سایت مفدا  بوده و یا 

یک نامه رسمی در خصوص برگزاری 

گزارش اردوها و .فعالیت  جهادی باشد

فعالیتهای جهادی برگزار شده توسط 

دانشگاهها در سامانه فرابر بارگذاری 

.می گردد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری فعالیتها و اردوهای 

جهادی
4

ارسال گزارش اردوها و فعالیت های 

(سه ماهه اول)جهادی برگزار شده 
25

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/03/011399/03/31

میزان مطلوب برای پایش اردوهای 

در هر ماه یک اردو و میزان - جهادی

حداقل در هر فصل - مورد پذیرش 

ضمنا ضروری است . یک اردو می باشد

که  فایل پیوست در سامانه فرابر از 

مستندات خبر از سایت مفدا  بوده و یا 

یک نامه رسمی در خصوص برگزاری 

گزارش اردوها و .فعالیت  جهادی باشد

فعالیتهای جهادی برگزار شده توسط 

دانشگاهها در سامانه فرابر بارگذاری 

.می گردد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

برگزاری همایش ساالنه 

دبیران و کارشناسان 

شوراهای انضباطی

3
شرکت دبیران و کارشناسان دانشگا 

1399هها در همایش سال 
50

شورای مرکزی 

انضباطی
1399/06/011399/06/31

دانشگاهها باید کاربرگ تکمیل شده 

نظر سنجی دبیران و کارشناسان 

شورای انضباطی را در سامانه پایش 

.بارگذاری نمایند



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 387صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

انتخابات کانون های مذهبی 

و هیات و کانون های قرآن و 

عترت دانشگاه های علوم 

پزشکی

2
ارائه گزارش برگزاری انتخابات  کانون 

های قرآن و عترت
50

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/11/011399/11/30

+  امتیاز20فراخوان انتخابات کانون ها 

 20ارائه گزارش مکتوب و تصویری

صورتجلسه انتخابات اعضای + امتیاز

تکمیل فرم + امتیاز30شورای مرکزی

فرم ) امتیاز 30ارسالی از طرف ستاد

(3شماره 



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

انتخابات کانون های مذهبی 

و هیات و کانون های قرآن و 

عترت دانشگاه های علوم 

پزشکی

2
ارائه گزارش برگزاری انتخابات کانون 

های مذهبی و هیات ها
50

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/10/011399/10/30

+  امتیاز20فراخوان انتخابات کانون ها 

 20ارائه گزارش مکتوب و تصویری

صورتجلسه انتخابات اعضای + امتیاز

تکمیل فرم + امتیاز30شورای مرکزی

 امتیاز30ارسالی از طرف ستاد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری محافل انس با قرآن 

کریم
2

ارایه گزارش برگزاری محفل انس با 

1399قرآن در شش ماهه اول سال 
50

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/06/011399/06/31

- فرم شامل نام حافظ)تهیه گزارش 

حق -لیست گروه تواشیح- نام قاری

شماره - الزحمه پرداختی

امتیاز عکس مشخص برای 60(تماس

هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و 

 امتیاز40بنر



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری محافل انس با قرآن 

کریم
2

ارایه گزارش برگزاری محفل انس با 

1399قرآن در شش ماهه دوم سال 
50

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/30

- فرم شامل نام حافظ)تهیه گزارش 

حق -لیست گروه تواشیح- نام قاری

شماره - الزحمه پرداختی

امتیاز عکس مشخص برای 60(تماس

هر جلسه محفل قرآنی با درج تاریخ و 

 امتیاز40بنر



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برنامه های تبلیغی وترویجی  

قرآن و عترت
3

ارائه گزارش برگزاری برنامه های 

«قرآن و عترت»بزرگداشت هفته
25

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/09/011399/09/30

براساس تقویم روز )تهیه گزارش 

 امتیاز عکس مشخص برای 60 (شمار

 20درج خبر-  امتیاز 20هر برنامه 

(امتیاز



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 388صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برنامه های تبلیغی وترویجی  

قرآن و عترت
3

ارائه گزارش طرح قرآنی با ثقلین در 

زالل اعتکاف
25

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/30

تصویر یک +گزازش مکتوب ومصور 

نمونه از اخبار درج شده در خبرگزاری 

تکمیل فرم گزارش + (....مفداو)ها

4شماره



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برنامه های تبلیغی وترویجی  

قرآن و عترت
3

تبلیغات و فضاسازی در حوزه قرآن 

وعترت
25

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/12/011399/12/30

+ تصویر یک نمونه از بنرهای تبلیغاتی 

تصویر یک نمونه از پوسترهای 

تصویر یک نمونه از اخبار + تبلیغاتی 

ساخت + درج شده در خبرگزاری ها 

و ارائه  (6)تکمیل فرم شماره +کلیپ 

ارائه ) WORDآن در قالب فایل 

(گزارش در پایان سال



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برنامه های تبلیغی وترویجی  

قرآن و عترت
3

تجلیل از فعاالن حوزه قرآن وعترت 

دانشگاهها
25

حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/09/011399/09/30

یک قطعه عکس از مراسم برگزار شده 

 و گزارش مفدا 5تکمیل فرم شماره + 

یا سایت دانشگاه و نمونه لوح تقدیر



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

دوره آموزشی فعاالن 

کانون های قرآن و عترت 

دانشگاه های علوم پزشکی و 

کانون های مذهبی و هیات ها

3

معرفی فعاالن کانونهای قرآن و عترت 

به مرکز قرآن و  (طبق شیوه نامه)

(ع)عترت

50
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/11/011399/11/30

نامه اعالم اسامی اعضای کانون های 

( امتیاز100نامه معرفی)قرآن و عترت 


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30

دوره آموزشی فعاالن 

کانون های قرآن و عترت 

دانشگاه های علوم پزشکی و 

کانون های مذهبی و هیات ها

3

معرفی فعاالن کانونهای مذهبی و 

به مرکز  (طبق شیوه نامه)هیات ها 

(ع)قرآن و عترت

50
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/11/011399/11/30

نامه اعالم اسامی اعضای کانون های 

 100نامه معرفی)مذهبی و هیات ها 

(امتیاز



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 389صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری جلسات ستاد 

اردوهای جهادی
3

برگزاری جلسات ستاد فعالیت های 

 (سه ماهه اول )جهادی دانشگاه ها

(یک جلسه)

20
ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/03/011399/03/31

تکمیل فرم جلسات جهادی در سامانه 

صورتجلسات می بایست دارای . فرابر 

 عضو 2امضا حاضرین باشد و حداقل 

از دبیران کانون های دانشجویی در 

جلسه حضور داشته باشند



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری جلسات ستاد 

اردوهای جهادی
3

برگزاری جلسات ستاد فعالیت های 

(سه ماهه سوم )جهادی دانشگاه ها
20

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/09/011399/09/30

تکمیل قسمت جلسات جهادی در 

صورتجلسات می بایست . سامانه فرابر 

 2دارای امضا حاضرین باشد و حداقل 

عضو از دبیران کانون های دانشجویی 

در جلسه حضور داشته باشند



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری جلسات ستاد 

اردوهای جهادی
3

برگزاری جلسات ستاد فعالیت های 

(سه ماهه چهارم )جهادی دانشگاهها
20

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/12/011399/12/25

تکمیل قسمت جلسات جهادی در 

صورتجلسات می بایست . سامانه فرابر 

 2دارای امضا حاضرین باشد و حداقل 

عضو از دبیران کانون های دانشجویی 

در جلسه حضور داشته باشند



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری جلسات ستاد 

اردوهای جهادی
3

برگزاری جلسات ستاد فعالیت های 

(سه ماهه دوم )جهادی دانشگاه ها
20

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/06/011399/06/31

تکمیل فرم جلسات جهادی در سامانه 

صورتجلسات می بایست دارای . فرابر 

 عضو 2امضا حاضرین باشد و حداقل 

از دبیران کانون های دانشجویی در 

جلسه حضور داشته باشند



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری جلسات ستاد 

اردوهای جهادی
3

ثبت حکم مسئول دبیرخانه ستاد 

فعالیتهای جهادی و ابالغ اعضای ستاد
20

ستاد مرکزی 

اردوهای جهادی
1399/03/011399/03/31

تشکیل دبیرخانه دائمی ستاد 

فعالیتهای جهادی در هر دانشگاه و 

ثبت احکام آن در سامانه فرابر



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 390صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
نظارت بر تشکل های اسالمی 

دانشجویی طبق آئین نامه
3

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت 

بر تشکل های اسالمی دانشگاه سه 

پاسخگویی کتبی به )ماهه چهارم 

درخواست های کتبی تشکل 

( جلسه2حداقل )(ها

تکمیل فرم فرابر1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی50

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
نظارت بر تشکل های اسالمی 

دانشجویی طبق آئین نامه
3

برگزاری جلسات ماهیانه هیئت نظارت 

بر تشکل های اسالمی دانشگاه سه 

پاسخگویی کتبی به )ماهه سوم 

درخواست های کتبی تشکل 

( جلسه3حداقل )(ها

تکمیل فرم فرابر1399/09/011399/09/30اداره کل فرهنگی50

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تدوین بسته های تحول 

فرهنگی و دانشجویی
4

تشکیل اولین جلسه  گارگروه تخصصی 

تدوین بسته تحول فرهنگی و 

دانشجویی

34
نظارت و برنامه 

ریزی
گزارش مناطق. صورت جلسات 1399/05/011399/05/31

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تدوین بسته های تحول 

فرهنگی و دانشجویی
4

تشکیل دومین جلسه  گارگروه 

تخصصی تدوین بسته تحول فرهنگی و 

 درصد بسته50دانشجویی و پیشرفت 

33
نظارت و برنامه 

ریزی
1399/08/011399/08/30

صورت جلسات و گزارش پیشرفت کار 

و مسئولیت برگزاری جلسات با 

سرگروه قطب می باشد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تدوین بسته های تحول 

فرهنگی و دانشجویی
4

تشکیل سومین جلسه  گارگروه 

تخصصی تدوین بسته تحول فرهنگی و 

 درصد بسته75دانشجویی و پیشرفت 

33
نظارت و برنامه 

ریزی
صورت جلسات و گزارش پیشرفت کار1399/11/011399/11/30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

3تشکیل شورای مشورتی30
گزارش تشکیل جلسات شورای 

مشورتی دانشگاهی شش ماهه دوم
36

نظارت و برنامه 

ریزی
1399/12/011399/12/29

فرم صورتجلسه  و تصاویر جلسه  

برگزاری جلسات شورای مشورتی 

دانشگاهی طبق آیین نامه هر دو ماه 

یک بار انجام شود و در پایان اسفند 

ماه تمام مستندات ذکر شده قرار داده 

(سه صورتجلسه ).شود



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 391صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

3تشکیل شورای مشورتی30

گزارش تشکیل جلسات  شورای 

هر )مشورتی مناطق  شش ماهه اول

(سه ماه یک جلسه

16
نظارت و برنامه 

ریزی
1399/06/011399/06/31

روسای محترم مناطق برگزار کننده 

جلسه فرم صورت جلسه مربوط به 

جلسه  سه ماهه دوم را همراه با 

تصاویر  بارگذاری نمایند و دانشگاه 

های محترم شرکت کننده فرم های 

جلسات ). اعزام را بارگزاری کنند

شورای مشورتی مناطق طبق آیین 

 ماه یکبار تشکیل شود که با 3نامه هر 

توجه به شیوع ویروس کرونا جلسه 

سه ماهه اول شورای مشورتی مناطق 

لغو میگردد و در پایان شهریور ماه 

مستندات جلسه سه ماهه دوم 

(بارگذاری گردد



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

3تشکیل شورای مشورتی30

گزارش تشکیل جلسات  شورای 

هر )مشورتی مناطق  شش ماهه دوم 

(سه ماه یک جلسه

16
نظارت و برنامه 

ریزی
1399/12/011399/12/29

روسای محترم مناطق برگزار کننده 

فرم صورت جلسه مربوط 2جلسه هر 

به جلسه سه ماهه اول و سه ماهه دوم 

را همراه با تصاویر  بارگذاری نمایند و 

دانشگاه های محترم شرکت کننده 

.فرم های اعزام را بارگزاری کنند



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

4ابالغ اعضای شورای مشورتی مناطق3تشکیل شورای مشورتی30
نظارت و برنامه 

ریزی
فایل ابالغ1399/05/011399/05/31

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری کرسی های آزاد 

اندیشی
3

بارگذاری کلیه مستندات مربوط به 

کرسی های برگزار شده در سه ماهه 

(حداقل یک کرسی)سوم

عکس ها و پوسترها- 3فرم شماره 1399/09/011399/09/30اداره کل فرهنگی50

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 392صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
برگزاری کرسی های آزاد 

اندیشی
3

بارگذاری کلیه مستندات مربوط به 

کرسی های برگزار شده در سه ماهه 

(حداقل یک کرسی)چهارم

عکس ها و پوسترها- 3فرم شماره 1399/12/011399/12/15اداره کل فرهنگی50

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

3برگزاری همایش های فرهنگی30

برگزاری همایش فصل نو فصل همدلی 

در قالب برنامه جشن دانشجویان 

(کانون های فرهنگی)جدیدالورود 

1399/12/011399/12/15اداره کل فرهنگی50

-تکمیل فرم فرابر پوستر اطالع رسانی 

خبر مفدا و تصویر از غرفه های 

اختصاص یافته به کانون ها



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

3برگزاری همایش های فرهنگی30
برگزاری همایش فصل نو؛ فصل نشاط 

(انجمن های علمی)علمی 
1399/12/011399/12/15اداره کل فرهنگی50

ارسال گزارش طبق فرمت ارسالی در 

اشتراک گذاری دانش فعالیت


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
نظارت بر انجمن های علمی 

دانشجویی طبق آئین نامه
3

گزارش تشکیل جلسات شورای نظارت 

حداقل یک )دانشگاه در سه ماهه سوم

(جلسه

1399/09/011399/09/30اداره کل فرهنگی50

صورتجلسات می )تصویر صورتجلسه

بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا 

حضور و امضای عضو . باشند

(دانشجویی مورد تاکید است



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
نظارت بر انجمن های علمی 

دانشجویی طبق آئین نامه
3

گزارش تشکیل جلسات شورای نظارت 

حداقل یک )دانشگاه در سه ماهه چهارم

(جلسه

1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی50

صورتجلسات می )تصویر صورتجلسه

بایست حتما دارای تاریخ و دارای امضا 

حضور و امضای عضو . باشند

(دانشجویی مورد تاکید است



تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
نشست انتخاباتی انجمن های 

علمی دانشجویی کشوری
3

گزارش اعزام دانشجویان به نشست  

مرتبط با اداره انجمن های علمی 

دانشجویی

1399/07/011399/07/30اداره کل فرهنگی70

در صورت )لیست اسامی اعزام شدگان 

داشتن انجمن علمی مربوط به انجمن 

(های کشوری



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 393صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
نظارت بر نشریات دانشجویی 

طبق آئین نامه
3

گزارش ابالغ اعضای کمیته ناظر 

دانشگاه
1399/06/011399/06/31اداره کل فرهنگی20

 ابالغ بارگذاری 7حداقل )نامه ابالغ 

(شود 


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
نظارت بر نشریات دانشجویی 

طبق آئین نامه
3

گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته 

ناظر بر نشریات سه ماهه سوم
1399/09/011399/09/30اداره کل فرهنگی40

سه ماهه سوم - تکمیل فرم فرابر 

 جلسه3حداقل 


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
نظارت بر نشریات دانشجویی 

طبق آئین نامه
3

گزارش برگزاری جلسات ماهیانه کمیته 

ناظر بر نشریات سه ماهه چهارم
1399/12/011399/12/15اداره کل فرهنگی40

سه ماهه چهارم - تکمیل فرم فرابر 

 جلسه2حداقل 


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقا و تامین سطح 

جسمی و - سالمت روانی

رفاهی دانشجویان

30

بررسی وضعیت سبک زندگی 

در دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی

100

گزارش شیوع شناسی رفتارهای 

خودآسیب رسان در محیط های 

دانشجویی

10
اداره کل 

دانشجویی
گزارش اقدامات صورت گرفته1399/12/011399/12/20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقا و تامین سطح 

جسمی و - سالمت روانی

رفاهی دانشجویان

30

بررسی وضعیت سبک زندگی 

در دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی

100

گزارش اجرای شیوع شناسی مصرف 

مواد در دانشجویان دانشگاه های علوم 

پزشکی

10
اداره کل 

دانشجویی
1399/09/011399/09/30

درصد دانشجویان تحت پوشش طرح 

به حجم نمونه تعیین شده


تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقا و تامین سطح 

جسمی و - سالمت روانی

رفاهی دانشجویان

30

بررسی وضعیت سبک زندگی 

در دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی

100
راه اندازی و تقویت خط تلفنی مشاوره 

روانشناختی
20

اداره کل 

دانشجویی
گزارش اقدامات1399/12/011399/12/20

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 394صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقا و تامین سطح 

جسمی و - سالمت روانی

رفاهی دانشجویان

30

بررسی وضعیت سبک زندگی 

در دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی

100

اجرای پایش سالمت روان در 

دانشجویان ورودی مهردانشگاه های 

علوم پزشکی

20
اداره کل 

دانشجویی
تکمیل فرم اطالعات پایش1399/09/011399/09/30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقا و تامین سطح 

جسمی و - سالمت روانی

رفاهی دانشجویان

30

بررسی وضعیت سبک زندگی 

در دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی

100

اجرای پایش سالمت روان در 

دانشجویان ورودی بهمن دانشگاه های 

علوم پزشکی

10
اداره کل 

دانشجویی
تکمیل فرم اطالعات پایش1399/12/011399/12/20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

ارتقا و تامین سطح 

جسمی و - سالمت روانی

رفاهی دانشجویان

30

بررسی وضعیت سبک زندگی 

در دانشجویان دانشگاه های 

علوم پزشکی

100
بروز اطالعات رسانی سامانه سیناسای 

(فرابر)مشاوره 
10

اداره کل 

دانشجویی
تکمیل فرم مربوطه1399/12/011399/12/20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
اجرای طرح رتبه بندی شعب 

دانشگاهی مفدا
تکمیل سامانه مربوطه1399/03/011399/03/31روابط عمومی25(فاز اول)تکمیل فرم های خودارزیابی20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری نشست هماهنگی 

منطقه ای فعاالن رسانه ای مفدا
فرم حضور و غیاب1399/12/011399/12/25روابط عمومی50حضور در نشست هماهنگی منطقه ای10

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری نشست  سراسری 

مدیران مسؤول مفدا
10

شرکت مدیر مسؤول مفدا دانشگاه در 

نشست شش ماهه اول
فرم حضور و غیاب1399/06/011399/06/31روابط عمومی20

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 395صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری نشست  سراسری 

مدیران مسؤول مفدا
10

شرکت مدیر مسؤول مفدا دانشگاه در 

نشست شش ماهه دوم
فرم حضور و غیاب1399/12/011399/12/25روابط عمومی20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری نشست  سراسری 

مدیران مسؤول مفدا
10

برگزاری انتخابات نمایندگان مناطق 

ده گانه شعب دانشگاهی مفدا
صورتجلسه1399/06/011399/06/31روابط عمومی20

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری جلسات هیأت 

تحریریه شعب دانشگاهی مفدا
10

برگزاری جلسات هیأت تحریریه در 

سه ماهه سوم سال
صورتجلسه1399/09/011399/09/30روابط عمومی50

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری جلسات هیأت 

تحریریه شعب دانشگاهی مفدا
10

برگزاری جلسات هیأت تحریریه در 

سه ماهه چهارم سال
صورتجلسه1399/12/011399/12/25روابط عمومی50

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
صدور کارت های شناسایی 

فعاالن رسانه ای مفدا
ارسال فایل های کارت های صادر شده1399/09/011399/09/30روابط عمومی50صدور کارت های عضویت10

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 396صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10

برگزاری کارگاه آموزشی 

مهارت های رسانه ای ویژه 

فعاالن رسانه ای مفدا

20

حضور دردوره آموزشی مهارت های 

رسانه ای ویژه فعاالن رسانه ای مفدا در 

شش ماهه اول

فرم حضور و غیاب1399/06/011399/06/31روابط عمومی25

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10

برگزاری کارگاه آموزشی 

مهارت های رسانه ای ویژه 

فعاالن رسانه ای مفدا

20

حضور در دوره آموزشی مهارت های 

رسانه ای ویژه فعاالن رسانه ای مفدا در 

شش ماهه دوم

فرم حضور و غیاب1399/12/011399/12/25روابط عمومی25

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری جلسات شورای 

اطالع رسانی مفدا
10

برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی 

مفدا در سه  ماه دوم سال
صورتجلسه1399/06/011399/06/31روابط عمومی30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری جلسات شورای 

اطالع رسانی مفدا
10

برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی 

مفدا در سه  ماه سوم سال
صورتجلسه1399/09/011399/09/30روابط عمومی30

تامین نیاز های رفاهی و 

توسعه ظرفیت های فرهنگی 

در دانشگاه های علوم پزشکی

60

توسعه و بهبود فعالیت 

های رسانه ای در امور 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

10
برگزاری جلسات شورای 

اطالع رسانی مفدا
10

برگزاری جلسات شورای اطالع رسانی 

مفدا در سه  ماه چهارم سال
صورتجلسه1399/12/011399/12/25روابط عمومی40

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 397صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

برگزاری دوره های آموزش 

قرآن کریم  ویژه 

(ضمن خدمت)کارکنان

16

پیش بینی دوره های آموزش قرآن 

-تفسیر-مفاهیم- قرائت- حفظ)کریم

مطابق با  (قرآن و زندگی- تدبر

طرحهای تفصیلی ارسالی از سوی ستاد

30
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/03/011399/03/31

تصویر نامه معاونت فرهنگی مبنی بر 

درخواست برگزاری دوره های آموزش 

به همراه درج عنوان دقیق )قرآن کریم

مطابق با طرح های تفصیلی  (دوره

ارسالی از سوی  ستاد به معاونت 

توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

برگزاری دوره های آموزش 

قرآن کریم  ویژه 

(ضمن خدمت)کارکنان

16

ارائه گزارش برگزاری دوره ها 

یا  (مجازی)غیر حضوری- حضوری)

(نیمه حضوری

70
حوزه قرآن و 

(ع)عترت 
1399/09/011399/09/30

تکمیل -1: گزارش مکتوب و مصور 

فرم گزارش از طریق فرابر و بارگزاری 

 70:  در سامانه پایشpdfخروجی 

 تصویر 3بارگزاری حداکثر - 2امتیاز  

مربوط به برگزاری دوره به همراه 

تصویر انعکاس خبر دوره در سایت 

مفدا از طریق فرابر به صورت فایل 

 امتیاز30:زیپ 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

برگزاری کالس ها و دوره 

نشست ها و - های آموزشی

سمینارها ویژه مدیران تربیت 

دبیران مناطق و - بدنی 

کارشناسان تربیت بدنی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور در بخش همگانی و 

قهرمانی

18

برگزاری و شرکت در کارگاه آموزشی 

محلی و شرکت در -رشته های بومی

ورزش - جشنواره ورزشی بومی  محلی 

های همگانی

20
اداره کل 

دانشجویی
1399/08/011399/08/30

نامه اعالم آمادگی شرکت در کارگاه 

لیست حضور /نمونه گواهی صادر شده/

گزارش از کارگاه و نحوه /و غیاب 

عکس- برگزاری بطور خالصه 



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

برگزاری کالس ها و دوره 

نشست ها و - های آموزشی

سمینارها ویژه مدیران تربیت 

دبیران مناطق و - بدنی 

کارشناسان تربیت بدنی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور در بخش همگانی و 

قهرمانی

18
برگزاری و شرکت دانشگاهها در 

نشست دبیران مناطق
20

اداره کل 

دانشجویی
خبر مفدا- مکاتبات اداری1399/07/011399/07/30

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 398صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

برگزاری کالس ها و دوره 

نشست ها و - های آموزشی

سمینارها ویژه مدیران تربیت 

دبیران مناطق و - بدنی 

کارشناسان تربیت بدنی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور در بخش همگانی و 

قهرمانی

18
برگزاری و شرکت دانشگاهها در کارگاه 

(همگانی)آموزشی مدیران تربیت بدنی 
15

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/25

عداد شرکت - مکاتبات اداری

خبر مفدا-کنندگان


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

برگزاری کالس ها و دوره 

نشست ها و - های آموزشی

سمینارها ویژه مدیران تربیت 

دبیران مناطق و - بدنی 

کارشناسان تربیت بدنی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور در بخش همگانی و 

قهرمانی

18
برگزاری و شرکت دانشگاهها در 

نشست مدیران تربیت بدنی
20

اداره کل 

دانشجویی
خبر مفدا- مکاتبات اداری1399/12/011399/12/25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

برگزاری و شرکت در دوره های 

بازآموزی ویزه روسای ادارات مشاوره
10

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

معرفی نامه - گزارش برگزاری دوره 

دانشگاه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

برگزاری و شرکت در شورای برنامه 

ریزی خدمات روانشناختی مناطق 

دهگانه

5
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

معرفی نامه - صورتجلسه نشست  

دانشگاه


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 399صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

برگزاری و شرکت در دوره های 

مددکاران و - بازآموزی ویژه کارشناسان

روانپزشکان ادارات مشاوره و سالمت 

روان

10
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

- گزارش برگزاری دوره توسط ستاد

معرفی نامه دانشگاه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

برگزاری و شرکت در گردهمایی و دوره 

 )آموزشی ویژه همتایاران سالمت روان 

(یاری گران زندگی

10
اداره کل 

دانشجویی
1399/11/011399/11/30

گزارش گردهمایی همتایاران توسط 

معرفی نامه دانشگاه- ستاد 


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

برگزاری دوره های آموزشی با محوریت 

ارتقای سالمت روان و آسیب های 

روانی اجتماعی ویژه همتایاران سالمت 

(یاری گران زندگی)روان  

10
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

تعداد همتایاران - عناوین دوره ها 

گزارش برگزاری دوره- شرکت کننده 


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

- اجرای طرح تعامل خانه و دانشگاه 

سه ماه سوم
10

اداره کل 

دانشجویی
1399/09/011399/09/30

تعداد - عناوین کارگاه های آموزشی 

گزارش برگزاری - شرکت کننده ها 

کارگاه



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

- اجرای طرح تعامل خانه و دانشگاه 

سه ماهه چهارم
10

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

تعداد - عناوین کارگاه های آموزشی 

گزارش برگزاری - شرکت کننده ها 

کارگاه



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 400صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

برگزاری دوره های آموزشی با محوریت 

ارتقای سالمت روان ویژه دانشجویان 

دانشگاه

10
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

تعداد شرکت - عناوین کارگاه ها

- جمعیت تحت پوشش - کننده 

گزارش برگزاری



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30
آموزش و بازآموزی حوزه 

مشاوره و سالمت روان
16

راه اندازی و تقویت سایت اداره مشاوره 

و سالمت روان
10

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

- محتوای سایت - آدرس سایت 

گزارش اقدامات


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

/ نشست مدیران دانشجویی

روسای /روسای ادارات تغذیه

کارشناسان / اداره خوابگاهها

اداره تسهیالت صندوق رفاه 

شورای صنفی/ دانشجویان

16
برگزاری و شرکت در نشست مدیران 

دانشجویی
20

اداره کل 

دانشجویی
1399/11/151399/11/30

دعوتنامه  از سوی ستاد و معرفی نامه 

از سوی دانشگاه و حضور فرد در 

نشست



- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

/ نشست مدیران دانشجویی

روسای /روسای ادارات تغذیه

کارشناسان / اداره خوابگاهها

اداره تسهیالت صندوق رفاه 

شورای صنفی/ دانشجویان

16
برگزاری و شرکت در نشست روسای 

ادارات تغذیه
15

اداره کل 

دانشجویی
1399/11/011399/11/30

دعوتنامه از سوی ستاد و معرفی و 

حضور فرد از سوی دانشگاه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

/ نشست مدیران دانشجویی

روسای /روسای ادارات تغذیه

کارشناسان / اداره خوابگاهها

اداره تسهیالت صندوق رفاه 

شورای صنفی/ دانشجویان

16

برگزاری دوره بازآموزی ویژه کارکنان 

آشپزخانه ها - خوابگاه های دانشجویی

و سالن های غذاخوری

15
اداره کل 

دانشجویی
1399/12/011399/12/20

گزارش برگزاری دوره ها بارگذاری 

شود هرکدام بصورت جداگانه 

آشپزخانه و سالن - کارکنان خوابگاه)

(های غذاخوری



فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 401صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

/ نشست مدیران دانشجویی

روسای /روسای ادارات تغذیه

کارشناسان / اداره خوابگاهها

اداره تسهیالت صندوق رفاه 

شورای صنفی/ دانشجویان

16
برگزاری و شرکت در نشست روسای 

ادارات خوابگاه های دانشجویی
15

اداره کل 

دانشجویی
دعوتنامه و معرفی نامه از دانشگاه1399/11/011399/11/29

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

/ نشست مدیران دانشجویی

روسای /روسای ادارات تغذیه

کارشناسان / اداره خوابگاهها

اداره تسهیالت صندوق رفاه 

شورای صنفی/ دانشجویان

16
برگزاری و شرکت در دوره آموزشی 

بانک اطالعاتی خوابگاه های دانشجویی
20

اداره کل 

دانشجویی
1399/12/021399/12/20

گزارش برگزاری و معرفی نامه از 

دانشگاه


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

/ نشست مدیران دانشجویی

روسای /روسای ادارات تغذیه

کارشناسان / اداره خوابگاهها

اداره تسهیالت صندوق رفاه 

شورای صنفی/ دانشجویان

16
برگزاری و شرکت در نشست شوراهای 

صنفی دانشجویان
15

اداره کل 

دانشجویی
دعوتنامه و معرفی نامه از دانشگاه1399/08/031399/08/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

توجیهی -نشست آموزشی

کارشناسان انجمن های علمی 

دانشجویی

16
برگزاری نشست سراسری کارشناسان 

انجمن های علمی دانشجویی
گزارش برگزاری1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی40

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

توجیهی -نشست آموزشی

کارشناسان انجمن های علمی 

دانشجویی

16
گزارش اعزام کارشناس مربوطه به 

نشست 
نامه معرفی و اعزام کارشناس مربوطه1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی60

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 402صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

ساماندهی نظام مدیریت 

منابع انسانی در زمینه 

فرهنگی و دانشجویی در 

دانشگاه ها

30

فعالیتهای دبیرخانه 

کمیسیون ماده یک ارتقای 

اعضای هیات علمی دانشگاه

18

برگزاری جلسات کمیسیون ماده یک 

پرونده های (گزارش تعداد و امتیاز)

(مورد بررسی

گزارش جلسه1399/12/011399/12/25اداره کل فرهنگی70

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

اختصاص صد درصد سرانه 

فرهنگی دانشجویان به 

فعالیت های فرهنگی و 

دانشجویی

40
ایجاد بانک اطالعات هزینه 

های فرهنگی و دانشجویی
100

هزینه های اختصاص داده شده به 

برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی
25

نظارت و برنامه 

ریزی
1399/11/011399/11/30

ارسال لیست هزینه های انجام شده بر 

اساس فرمت ارسالی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

اختصاص صد درصد سرانه 

فرهنگی دانشجویان به 

فعالیت های فرهنگی و 

دانشجویی

40
ایجاد بانک اطالعات هزینه 

های فرهنگی و دانشجویی
100

هزینه های اختصاص داده شده به 

برنامه ها و فعالیتهای قرآنی
25

نظارت و برنامه 

ریزی
1399/11/011399/11/30

ارسال لیست هزینه های انجام شده بر 

اساس فرمت ارسالی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

اختصاص صد درصد سرانه 

فرهنگی دانشجویان به 

فعالیت های فرهنگی و 

دانشجویی

40
ایجاد بانک اطالعات هزینه 

های فرهنگی و دانشجویی
100

هزینه های اختصاص داده شده به 

برنامه ها و فعالیتهای مشاوره
25

نظارت و برنامه 

ریزی
1399/11/011399/11/30

ارسال لیست هزینه های انجام شده بر 

اساس فرمت ارسالی


فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 403صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

اختصاص صد درصد سرانه 

فرهنگی دانشجویان به 

فعالیت های فرهنگی و 

دانشجویی

40
ایجاد بانک اطالعات هزینه 

های فرهنگی و دانشجویی
100

هزینه های اختصاص داده شده به 

برنامه ها و فعالیتهای تربیت بدنی
25

نظارت و برنامه 

ریزی
1399/11/011399/11/30

ارسال لیست هزینه های انجام شده بر 

اساس فرمت ارسالی


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
احداث خوابگاه های ملکی 

جدید
50ایمن سازی خوابگاه های دانشجویی40

اداره کل 

دانشجویی
تکمیل فرم1399/12/011399/12/28

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
ارائه خدمات رفاهی به 

دانشجویان
50گزارش اجرای الگوی تغذیه سالم20

اداره کل 

دانشجویی
فایل اکسل ارسالی1399/12/011399/12/25

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
ارائه خدمات رفاهی به 

دانشجویان
50اجرای طرح صنعتی سازی20

اداره کل 

دانشجویی
فایل اکسل ارسالی1399/12/011399/12/25

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 404صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل بانک اطالعات 

فضاهای دانشجویی
20

فضای اختصاص یافته به نهادهای 

-همتایاران- شوراهای صنفی)دانشجویی

(.. انجمن های ورزشی و

20
اداره کل 

دانشجویی
تکمیل و ارسال فرم مربوطه1399/07/011399/07/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل بانک اطالعات 

فضاهای دانشجویی
20

فضای اختصاص یافته به خوابگاه های 

دانشجویی
20

اداره کل 

دانشجویی
تکمیل و ارسال فرم مربوطه1399/07/011399/07/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل بانک اطالعات 

فضاهای دانشجویی
20

فضاهای اختصاص یافته به سلف 

سرویس و غذاخوریها
20

اداره کل 

دانشجویی
تکمیل و ارسال فرم مربوطه1399/07/011399/07/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل بانک اطالعات 

فضاهای دانشجویی
20

فضای اختصاص یافته به فضاهای 

ورزشی
20

اداره کل 

دانشجویی
تکمیل و ارسال فرم مربوطه1399/07/011399/07/30

فرهنگی و 

دانشجویی






405 از 405صفحه 

بسمه تعالی

۱۳۹۹برنامه عملیاتی سال 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل بانک اطالعات 

فضاهای دانشجویی
20

فضای اختصاص یافته با ادارات مشاوره 

و سالمت روان
20

اداره کل 

دانشجویی
تکمیل فرم مربوطه1399/07/011399/07/30

- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل بانک اطالعات 

فضاهای فرهنگی
20

فضاهای اختصاص یافته به نهادهای 

انجمن - کانون ها- تشکل ها)فرهنگی

(های علمی و نشریات

1399/07/011399/07/30اداره کل فرهنگی70
تکمیل اطالعات مطابق با فرمت 

تعیین شده


- افزایش بهره وری منابع مالی

فیزیکی و انسانی و ارتقای 

فرهنگ سازمانی

40

توسعه و تقویت زیرساخت 

ها و فضاهای فیزیکی 

فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه ها

30
تشکیل بانک اطالعات 

فضاهای فرهنگی
20

فضای اختصاص یافته به اماکن 

سالن - مساجد ونمازخانه ها)فرهنگی 

(آمفی تئاتر

مطابق با فرمت تعیین شده1399/07/011399/07/30اداره کل فرهنگی30

فرهنگی و 

دانشجویی
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