
 2936ماه  تیرتا  2931اهم فعالیتهای  معاونت بهداشتی از مرداد 

 گروه گسترش شبکه 

درصدی کل  111آماده سازی زیرساخت های الزم جهت اجرای طرح تحول نظام  سالمت در حوزه بهداشت با پوشش  .1

 جمعیت ساکن در کالنشهر قم

 سالمت در طرح تحول نظام سالمت در برنامه تأمین مراقبت های اولیه  کالنشهر قمانجام سرشماری   .2

بازنگری ساختار شبکه در معاونت بهداشتی با توجه به طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت وافزایش تعداد مراکز  .3

 پایگاه سالمت 131پایگاه به  22مرکز خدمات جامع سالمت وپایگاه بهداشتی از  11مرکز به  21بهداشتی از 

 

 

 تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمات اولیه سالمت از نظر دولتی و غیر دولتی

 قبل و بعد از طرح تحول 

 

 بعد از طرح قبل از طرح

 غیر دولتی دولتی غیر دولتی دولتی

 22 61 2 61 مرکز سالمت جامعه

 662 22 22 22 اه سالمتپایگ
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 پایگاه سالمت مرکز سالمت جامعه

تعداد واحدهای مصوب در مناطق محروم و حاشیه شهر قبل و 

 بعد از طرح تحول

 بعد از طرح قبل از طرح

۱۸ 

۵۰ ۴۱ 

۱۳۶ 

 پایگاه سالمت مرکز سالمت جامعه

تعداد کل واحدهای مصوب ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی  

 قبل و بعد از طرح تحول

 بعد از طرح قبل از طرح



نفر از متخصصین و فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و پیراپزشکی از طریق برونسپاری  551بیش از  کارگیریباشتغال زایی و  .1

 خدمات 

 11 ،پزشک 55 مراقب سالمت ، 323جذب و بکارگیری با و غیردولتی دولتی  خدمات جامع سالمتتکمیل تیم سالمت مراکز  .5

 ،پرستار و بهیار  25کارشناس مدیریت،   25، صدی پذیرش کارشناس مت 31کارشناس روانشناس بالینی،  11 ،کارشناس تغذیه

 راننده  25و  متصدی خدمات و نگهبانی  25

 

سالمت درطرح تحول خدمات جامع مراکز پایگاهها و وضعیت آموزش نیروی انسانی 

 به تفکیک دولتی و غیردولتینظام سالمت 

 
 جمع کل غیر دولتی دولتی

 61 11 22 پزشک

 26 26 2 کارشناس تغذیه

 26 26 2 کارشناس روانشناس

 126 121 52 مراقب سالمت

 22 95 66 سایر نیروها

 595 669 621 جمع کل

 

درصد مشارکت  بخش غیردولتی در تامین خدمات اولیه سالمت قبل و بعد از طرح 

 در مناطق محروم و حاشیه شهرتحول 

 
 بعد از طرح قبل از طرح

%66 کز سالمت جامعهمر  12%  

%22 پایگاه سالمت  62%  
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 بالینی

 سایر نیروها مراقب سالمت پرستار

وضعیت نیروی انسانی فعال ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی قبل و  

  بعد از تکمیل نیروی انسانی در طرح تحول

 بعد از طرح قبل از طرح



 بهبود استاندارد مراکز سالمت جامعه و پایگاههای سالمت ارائه دهنده خدمات اولیه سالمت در

 طرح تحول 

اعتبار هزینه شده
 

ن ریال(
)میلیو

 

 

 تعداد واحد تجهیز شده تعداد واحد تعمیر شده

رکز سالمت جامعهم پایگاه سالمت مرکز سالمت جامعه  پایگاه سالمت 

 16196 21 65 91 62 حاشیه شهر و مناطق محروم

 51212 11 22 29 62 مناطق غیر حاشیه

 611622 691 26 62 92 جمع کل

 

تشکیل  و % واحدهای ارائه دهنده خدمات اولیه سالمت در شهر و روستا 111استقرار کامل سامانه یکپارچه بهداشت)سیب( در  .3

 نفر از شهروندان  111/151/1لکترونیکی سالمت جهت پرونده ا

 الکترونیکی نمودن  ارسال فرمهای نظام نوین آماری از مراکز محیطی)برنامه فرابر( .7

 پوشش صد درصدیبا تیم پزشک خانواده در مراکز مجری بیمه روستایی  تکمیل .2

ه سالمت و مرکز سالمت جامعه( به منظور سهولت و احداث، ایجاد و تکمیل واحدهای ارائه دهنده خدمات سالمت ) پایگا .1

فضای فیزیکی جهت ارائه  11دسترسی حداکثری جمعیت قم. )تامین فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات مراکز با اجاره 

خدمات بهداشتی، استانداردسازی، بهسازی، ساخت و تعمیر اساسی کلیه واحدهای ارائه دهنده خدمات سالمت و تامین و 

 ل تجهیزات اداری فنی مورد نیاز واحدهاتکمی

 نفر جمعیت شامل: 21111تکمیل و تقویت خدمات برنامه پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر  .11

 وستایی و پوشش صد در صدی خدمات به جمعیت ساکن تکمیل تیم پزشک خانواده در مراکز مجری بیمه ر 

  ارتقاء کمی و کیفی خدمات دندانپزشکی در مراکز روستایی با جذب دندانپزشک و تأمین تجهیزات مورد نیاز با

 پوشش کامل مراکز بهداشتی درمانی روستایی

 ران و دیگر کارشناسان تعمیر و بهسازی فضاهای فیزیکی ارائه خدمات در روستاها و جذب و بکارگیری پرستا

 سالمت جهت ارائه خدمت 

  تأمین صد در صدی مکمل های دارویی موردنیاز جهت کودکان، مادران باردار، سالمندان، میانساالن و ... و افزایش

 قلم ۴۳۶قلم دارو به  ۳۴۶اقالم دارویی روستاییان در برنامه پزشک خانواده از 

 بهداشت و نماینده محترم قمساخت و افتتاح ساختمان مرکز بهداشت شهرستان از محل اعتبارات رهبری با حضور وزیر محترم  .11

سالمت شهری روستایی سلفچگان با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و ساخت و افتتاح مرکز خدمات جامع  .12

 مسئولین استانی با مشارکت خیرین سالمت

طبقه دریکی از مناطق محروم با مشارکت  1متر در  2111( با زیربنای بیش از 1افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت امام رضا) .13

 خیرین سالمت

 در منطقه پردیسان با مشارکت خیرین سالمت 2رضا)ع( ساخت مرکز خدمات جامع سالمت امام .11

 از اعتبارات دولتی  ساخت و افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت ایثار در منطقه قلعه کامکار .15

 ساخت و افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت نجاتی با مشارکت خیرین سالمت .13

 ساخت و افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت فرقانی از محل اعتبارات سکونتگاههای غیررسمی  .17



 از اعتبارات دولتی اخت و افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت در مناطق روستایی جعفریه و لنگرودس .12

 ساخت و افتتاح خانه بهداشت روستای مبارک آباد با مشارکت خیرین .11

بازسازی اساسی مراکز خدمات جامع سالمت الزهراء، عبدالهی، مسجدجامع و امام صادق ع در مناطق محروم با مشارکت  .21

 خیرین سالمت

 مات جامع سالمت امام حسین ع  از طریق خرید واحد مسکونی مجاور و اضافه نمودن آن به مرکز  توسعه مرکز خد .21

 تملک یک باب واحد مسکونی جهت پایگاه سالمت نبوت در یکی از مناطق محروم .22

قلعه ساخت و افتتاح محل بیتوته و اسکان پزشکان خانواده و تیم سالمت در مراکز خدمات جامع سالمت قنوات، سلفچگان،  .23

 چم و دستجرد

 بازسازی اساسی سه باب خانه بهداشت روستایی .21

 اجرای پروژه در حال ساخت مرکز خدمات جامع سالمت روستایی قمرود با مشارکت خیرین سالمت )در حال اجرا( .25

  اجرای پروژه در حال ساخت مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی پردیس در منطقه پردیسان .23

 افتتاح و راه اندازی مرکز هایپو تیروئیدی امام رضا)ع( .27

 درصد مراکز خدمات جامع سالمت و پایگاههای سالمت ارائه دهنده خدمات اولیه سالمت 111تجهیز   .22

 خصوص مراکز سالمت جامعه و پایگاههای سالمت جهت ارائه اطالعات در  3133راه اندازی سامانه پاسخگوی  .21

  



 و روابط عمومی عملکرد گروه آموزش و ارتقاء سالمت

سفیر سالمت در کلیه مراکز خدمات جامع سالمت تابعه با پوشش هزار  11312اجرای برنامه خودمراقبتی فردی و جذب  .1

 بابرگزاری جلسات آموزشی هفتگی (خانوار هزار 11)درصدی  23.21پوشش 

 مدارس استان و درصد از دستگاههای اجرایی  % 23مراقبتی سازمانی با اجرای برنامه خود .2

 %23به میزان اجرای برنامه خودمراقبتی اجتماعی و خودیاری  .3

درصد کل دانش  11.35با پوشش سفیر سالمت دانش آموزی با مشارکت آموزش و پرورش   22311جذب و تربیت  .1

 جشنواره سفیران سالمت دانش آموزی با معرفی برگزیدگان آموزان استان همراه با برنامه آغازین و اختتامیه

 سفیر 212با برگزاری کالسهای آموزشی و همایش و جذب بیش از  اجرای طرح سفیران سالمت دانشجو .5

طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت )از جمله  برگزاری مراسم آغاز طرح تحول گسترده بسیج گسترده اطالع رسانی  .3

تخته بنر)مینی بورد و  115لمپست ،  273هزار رسانه اطالع رسانی ،اکران  13حضور وزیر بهداشت، تهیه نظام سالمت با 

بهداشتی و مراکز مورد تابلوهای تبلیغاتی در ایستگاههای اتوبوس، بیمارستانها  51مورد تابلوهای عابر پیاده،  31پرتابل( ، 

، سانی به کلیه ادارات، سازمانها، ارسال پستی بسته های اطالع رمورد تیزر و پخش از سیمای مرکز قم 3درمانی،  تهیه 

فروشگاهها  و مطبها، نصب کتیبه بر تاکسی ها و اتوبوسهای سطح شهر، برگزاری نشست خبری ، درج رپرتاژ اگهی و 

جیهی با ارسال پیامک، جلسات تو سالمت،خدمات جامع اطالعیه در روزنامه ، برگزاری مرسام آغاز بکار اولین مرکز 

مرحله آموزش مدیران ابتدایی جهت 2برگزاری ، مسئولین وزارتی ، استانی و دانشگاهی، تهیه تابلو های سردرب مراکز 

 و مراسم آغاز اجرای طرح وارنیش فلوراید و ...(درکلیه مدارس  طرح وارنیش فلوراید تراپی اجرای

جلسه کمیته ارزیابی  123رسانه آموزشی با برگزاری بیش از  هزار نسخه 311بیش از تهیه و توزیع ساماندهی و نظارت بر  .7

 و ...تخته بنر  1211 –فلت هزار بروشور و پم 121 -زار پوستره 32511: رسانه ها

 برنامه ریزی دیدار با مراجع در خصوص طرح تحول نظام سالمت  .2

 مناسبت بهداشتی 111بسیج اطالع رسانی گسترده و برگزاری  .1

 و در مناسبتهاسایت معاونت بهداشتی و درج اخبار و مطالب آموزشی  روزانهبه روزرسانی  .11

و بازدید گروه های دانش آموزی و یا 13-12نظارت بر فعالیت مجموعه آموزشی دهکده سالمتی در طول سال تحصیلی  .11

 گروههای هدف مختلف از این مجموعه 

و مسئولین کشوری و استانی از مجموعه  دهکده  برنامه ریزی و هماهنگی بازدید وزیر محترم بهداشت ، معاون بهداشتی .12

 سالمتی 

مشارکت در برگزاری همایش های کشوری و استانی از جمله سیاست های جدیدجمعیتی، همایش کشوری ازدواج مناسب  .13

 در جوانان  و ...

نمایشگاه  هفته دولت،  -مانند نمایشگاه زائر در ایام نوروز در جمکران استانی و کشورینمایشگاه مورد  11بیش از برگزاری  .11

، نمایشگاه دهان و دندان در تهران، نمایشگاه پویایی بالندگی و جوانی جمعیت، نمایشگاه توانمندی های بانوان استان قم

 خطرسنجی سکته های قلبی مغزی، نمایشگاه هفته دخانیات و ... 

 نظارت بر نحوه آموزش مربیان در آموزشگاه های اصناف .15

 آموزش در ادارات ، مدارس و سازمانهای متقاضی آموزش اعزام کارشناس جهت .13

سالمت در اولویت آموزشی صدا وسیما و هماهنگی حضور مسئولین و کارشناسان  هماهنگی قرار دادن موضوعات مرتبط با .17

 عنوان 211بیش از در برنامه های مختلف صدا وسیما 

جامع، امام رضا  قانی، امام رضا امامزاده ابراهیم، مسجد)فر خدمات جامع سالمتبرگزاری مراسم افتتاح و کلنگ زنی مراکز  .12

 و ...( جمهوریجعفریه ، ، نجاتی، پردیسان



شناسایی محل های مناسب و بهره گیری از همچنین متری شهید بهشتی و  21ایجاد نمایشگاه دائمی نقاشی دیواری در خیابان  .11

کز امرمسائل مختلف بهداشتی بویژه در  در خصوص دیوارنویسی نقاشی دیواری وجهت  و روستا فضاهای سطح شهر

 مدارس و مکانهای پرتردد  ، خدمات جامع سالمت

از جمله عرشهای عابر پیاده، تاج تخته بنر  551و نصب بیش از استفاده از ظرفیتهای تبلیغات محیطی در سطح شهر شناسایی و  .21

مانی و مراکز بهداشتی در، بیمارستانها نصب بنر در سطح شهر  و همچنین، CNGجایگاههای سوخت  ایستگاههای اتوبوس،

 در مناسبتهای مختلف و مورد نیازشهری و روستایی 

شورای ارتقا سالمت کارکنان )جهاد کشاورزی، اداره  5تشکیل سازمان و دستگاه اجرایی استان و  23کت رمشاجلب  .21

  متخصصشارکتی با حضور رابطین برگزاری کارگاههای برنامه ریزی عملیاتی مبا  همراه (نیروی انتظامی و.... استاندارد ،

در اجرای برنامه طرح تحول نظام  ا بمنظور توجیه وجلب حمایت مدیران دستگاه بصورت حضوریحضور در سازمانه .22

معاونت بهداری ناجا ، دفتر خدمات حوزه ، جلسات داخلی امور بانوان استانداری، ) سالمت و همچنین برنامه خودمراقبتی

   فرماندهی ناجا قم ، تشریح برنامه وارائه پکیجهای برنامه خود مراقبتی(

پزشکان و مدیران مراکز جامع سالمت درخصوص  ،سمینار آموزشی جهت مراقبین سالمتدوره و  13بیش از برگزاری  .23

 اجرای برنامه خود مراقبتی          

 %111ی معاونت بهداشتی در سامانه ارس به میزان بارگزاری رسانه های آموزش .21

 پایش کارشناسی برنامه ملی خود مراقبتی در سطح مراکز شهری و روستایی  .25

 افزایش تعداد پخش رایزنی با صدا وسیما جهت کاهش هزینه های پخش تیزرها و .23

 عضویت در کمیته مرکز ی طرح تحول  .27

  بهداشتی مناسبتهای مختلف در استقرار پایگاههای سنجش سالمت در نمازجمعه، سازمانها و ارگانها  .22

کارگاه دوره  21برگزاری همراه با تشکیل پرونده الکترونیک سالمت و  در پشت میزکار سنجش سالمت کارکنان ادارات .21

با همکاری اداره مبارزه با نفر  5111آموزش  و سازمان دولتی وغیردولتی17جهت آموزشی پیشگیری ازمواد مخدر 

 1315درسال  موادمخدر

 نفر  2111در دو سال متوالی با حضور  در هفته سالمتو تجلیل از تیم سالمت همایش بزرگ مراقبین سالمت  2برگزاری  .31

از جمله ارگونومی شغلی،  شیوه زندگی سالم، بهداشت باروری، سالمت )آموزشی  سمینار نفرساعت 31111برگزاری  .31

 مردان و ...( جهت کارکنان ادارات با مشارکت داوطلبان متخصص

و کارخانجات، همایش  مدارس علمیهنان سازمانها وادارات، هدف ارتقای سواد سالمت کارک دوره اموزشی با 72برگزاری  .32

تشکلها و پلیس راهور، پرسنل یگان ویژه ناجا، مربیان پرورشی ومدیران کلیه نواحی آموزش وپرورش، های دانشجویی، 

 و .... پایگاههای بسیج مساجد وپایگاههای خدمات اجتماعی بهزیستی ،انجمنها ی غیر دولتی

...  سالمت مردان ورائه شده در زمینه های مختلف از جمله شیوه زندگی سالم سالمندان، بهداشت باروری، انتقال آموزشهای ا .1

 به گروههای هدف مختلف توسط رابطین بهداشت محالت در شهرو روستا

م، پیمایش سالمت دهان ودندان ، واکسیناسیون فلج اطفال، طرح بررسی اوتیس همکاری همه ساله رابطین بهداشت درطرح .2

 و آموزش در پایگاههای بسیج 13درطرح سرشماری جمعیت مناطق حاشیه نیرماه الی مهر

 برگزاری کارگاههای آموزشی جهت توانمندسازی داوطلبان و همچنین مربیان رابطین درموضوعات مختلف  .3

 دوره آموزشی 11برگزاری با توانمند سازی مراقبین سالمت و مربیان رابطین درخصوص برنامه های مربوط به داوطلبان سالمت  .1

  



 سالمت خانواده و جمعیت 

 

برگزاری کارگاه شیرمادر،معاینات نوزادی،ارزیابی ودرمان کودک مصدوم،غربالگری تکامل کودکان جهت پزشکان و  .1

کارگاههای احیا -برگزاری دوره های غیرحضوری-کارشناسان،برگزاری دو جلسه توجیهی جهت ماماهای مراکز روستایی

رگاههای شیوه زندگی سالم میانساالن، کارگاه های غربالگری سرطانها)خدمات نوین سالمت(،کارگاههای بسته کودک وکا

 خدمتی جدید کودکان

 آموزش عملی مشاوره شیردهی به تمامی مراقبین سالمت)در مرکز مشاوره شیردهی و بیمارستان( .2

 ،پایگاه ها وخانه های بهداشت استانسال،در سطح کلیه مراکز 5اجرای طرح غربالگری وتکامل کودکان زیر .3

 مورد پایش وارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک 11 .1

انجام اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری از وقوع مرگ کودک در منطقه کهک)برگزاری جلسات با فرمانداری و مسئولین  .5

 منطقه کهک( ذیربط ،تهیه تابلوهای هشدار و تراکت، آموزش اقدامات احیا به خانواده ها در

مرگ کودکان و اجرای مداخالت   مورد351و پیگیری های مراقبت  مرگ کودک در سطح استان وشهرستان  تشکیل کمیته .3

 51تا 1برای جلوگیری از موارد مرگ مشابه در سطح شهرستان ، پیگیری  پرونده پزشکی مرگهای خارج بیمارستانی کودکان 

 ر پورتال اداره کودکاند ، ورود  اطالعات آماری وعملکرد  ماهه

مکملهای  مورد نیاز کودکان در حاشیه شهر ومناطق روستایی و افزایش چشمگیر توزیع   مورد  113333پیگیری وخرید  .7

مورد، قطره  231115مورد، مولتی ویتامین 311123سال درشهر وروستا )قطره آهن  3مکملهای دارویی جهت کودکان زیر 

 )مورد 372732آد 

جام مشاوره وصدور شیرمصنوعی جهت کودک محروم از شیرمادر و اجرای طرح مشاوره اختصاصی شیردهی ان مورد 2231 .2

 22مادران در بیمارستانهای ایزدی وحضرت زهرا س در قالب ماده 

آموزشی و سمینارها جهت پرسنل، پزشکان، ماماها، رابطین بهداشتی سایر نهادها وارگانها وهمچنین زنان  جلسه 72برگزاری  .1

روه هدف در مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه های بسیج ، پایگاه های بهزیستی در خصوص سالمت مادران ، کودکان ، گ

 سالمندان سالمت باروری وبانوان واهمیت شیرمادر ، استان و شهرستان ومراکزمحیطی

 داشتیطرح مراقبت از سالمت مردان )سما( در  حوزه علمیه ،ادارات ومراکز به  درصدی 22 پوشش .11

 مورد 21131ماهه در استان به تعداد  12اجرای کامل طرح غربالگری اختالالت تکامل کودکان  .11

از جمله قم( در راستای افزایش کیفیت نسل وپرورش کشور دانشگاه  2) تنها در  bayleyمرکز انجام تست  2راه اندازی  .12

 نخبگان

 ادر در سطح مراکز )پرسشگری در واحد واکسیناسیون(اجرای طرح بررسی شاخصهای کم وزنی وتغذیه انحصاری باشیر م .13

  بهبود یافتند  مورد 1232که کودک 1115 و ویزیت  اجرای برنامه مانا در مراکز روستایی .11

 تغییر سیاستهای باروری سالم بر اساس افزایش نرخ باروری کلی با محوریت حفظ وارتقای شاخصهای سالمت مادر وکودک  .15

مورد،  117211در کلیه مراکز شهری و روستایی )انجام خطرسنجی بیماریهای قلبی و عروقیاجرای خدمات نوین سالمت  .13

 مورد(21752انجام غربالگری سرطان برست 



(  با تشکیل پرونده الکترونیک دانش آموز 75111% نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان )111سنجش سالمت  .17

 سالمت 

 طی هماهنگی با امور اتباع استان بدون کارت سبزباع بیگانه ات دانش آموز 5111انجام معاینات  .12

 (نوجواندانش آموزان پایه دهم ) 31111 سال 11-13پوشش واکسیناسیون گروه  .11

 پرونده سالمت الکترونیک نوجوانان 171331تکمیل  .21

 دانشجو( 1111% دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی)111انجام مراقبت و و معاینات پزشکی  .21

 ید از پایگاههای تغذیه سالم و تعطیلی بوفه مدرسه تا اصالح وضعیت موجود با رعایت استانداردهابازد 1511 .22

 نوجوان دختر( 33111% دختران دانش آموز پایه هفتم در خصوص بلوغ )111آموزش  .23

 تانشهر و روستای اس مدرسه 211گانه مدارس مروج  سالمت، پایش و ارزشیابی و رتبه بندی در  2استقرار اجزای  .21

نمایشگاه، توزیع  32مسابقه، 23همایش، 21آموزش جوانان در خصوص ترویج ازدواج سالم در جوانان از طریق  .25

 جوان دانشجو و غیر دانشجو 11111اردو و آموزش   2کالس آموزشی و 121بنر، 31کتاب،  نصب  11111

 تغذیه ندگی سالم  )با موضوعات نقشآموزشی ویژه جوانان در خصوص ترویج و نهادینه سازی سبک ز جلسه 11برگزاری  .23

 از پیشگیری روان،  کارشناسان توسط افسردگی از تغذیه، پیشگیری کارشناسان واگیرتوسط غیر های بیماری از پیشگیری در

 سالمت واگیر مثل سرطان سینه توسط مراقبین غیر های بیماری

دولتی در خصوص کالسهای آمادگی برای زایمان و  عقد قرارداد با هفت مرکز مشاوره مامایی  و راه اندازی دو مرکز  .27

 هزار رسانه اموزشی 2مادر باردار و توزیع بیش از  3111آموزش بیش از 

 پیگیری موفقیت آمیز رایگان نمودن ازمایشات روتین بارداری جهت مادران نیازمند )بالغ بر یک میلیارد ریال ( .22

مورد از  1315جهت انجام رایگان آزمایشات و سونوگرافی و ویزیت هماهنگی با خیرین سالمت و درمانگاه های سطح شهر  .21

 مادران و کودکان

 برگزاری نمایشگاهها، همایشها و نشستهای متعدد در زمینه سیاستهای جدید جمعیتی در سطح استان و مراکز سالمت جامعه .31

با فرزند آوری،  روابط عاطفی رسانه آموزشی و اکانت آموزش مجازی زوجین،  موضوعات مرتبط  21111توزیع بیش از  .31

 زوجین و ... در مراکز خدمات جامع سالمت و مرکز مشاوره بصورت رایگان

 تشکیل کمیته دانشگاهی سالمندان  .32

 سالمند( 25111افزودن توزیع  مکمل ویتامین دی و کلسیم رایگان به برنامه مراقبت سالمندان ) .33

 مادر 31111راقبت مادران جهت افزودن توزیع مکمل یدوفولیک رایگان  به برنامه م .31

 غربالگری و درمان موارد آلوده به پدیکلوزیس از طریق معاینه فعال دانش آموزان بصورت سالیانه .35

  



 

 تغذیهبهبود 

استقرار  برنامه سند ملی تغذیه و امنیت غذایی ) درون بخشی و بین بخشی وبرون بخشی(  به همراه تهیه برنامه عملیاتی با  .1

 هماهنگی ادارات ذیربط استان

 %12%  به51پیگیری کاهش مصرف جوش شیرین در انواع نان و کاهش استفاده از آن از .2

 %15%به 21پیگیری کاهش سبوس گیری آرد  از  .3

 روستا مهدها با همکاری سازمان بهزیستی  27ای برنامه یک وعده غذای گرم در اجر .1

ساله(، 2-11نمونه ادرار دانش آموزان  121مدرسه شهری و روستایی)  13استانی و کشوری در  IDD% برنامه 111انجام  .5

 نمونه در سطح تولید( 21نمونه در سطح منازل و  111نمونه نمک در سطح توزیع ، 211)

  شهر وروستامتوسطه  راهنمایی و برنامه آهن یاری هفتگی جهت دانش آموزان دختر مدارسی اجرا .3

دبیرستان  و جهت دانش آموزان دختر مدارس راهنماییواحدی   D 51111با ویتامین  ماهانه یاری مکمل  برنامهاجرای  .7

 روستا شهر و

 سال) سوءتغذیه ای فقیر( 3 کودک زیر 3311حمایتی بهبود وضع تغذیه  –اجرای برنامه مشارکتی  .2

 هزار دانش آموز در هرسال221مشارکت در اجرای طرح توزیع شیر در مدارس و پوشش  .1

 کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سالمت سطح شهر و روستا و ارائه مشاوره 11استقرار  .11

ذا و تغذیه در اقتصاد مقاومتی، هزار جلد کتاب خوراکهای بومی ایران، کتاب چایگاه امنیت غ 21تدوین و چاپ تعداد  .11

انواع رسانه های آموزشی جهت بهره برداری هزار جلد  211بیش از کتاب تغذیه برای بازنشستگان کشور و ... و  چاپ 

 در هر سالدر کل کشور 

 جلسه( 211آموزش جامعه درخصوص مباحث تغذیه بصورت سخنرانی و برنامه های صدا وسیما )بیش از  .12

های غذا، راه اندازی کمپین  آموزشی روغن، شکر، نمک و ... توسط کارشناسان تغذیه در مراکز  برگزاری جشنواره .13

 خدمات جامع سالمت ومدارس

  



 بهداشت محیط 

با توجه به ابالغ شاخص های جدید بهداشت محیط اداره  بهداشت مواد غذایی و مرکز سالمت محیط و کار)طبق 

  ( شاخص های نواقص بحرانی و غیر بحرانی جایگزین شاخص های بهسازی شده است.61/29/6952د مورخ  2226/921نامه

 کارت بهداشت به پیشخوان دولتصدور واگذاری  .1

 اندازه گیری ذرات آلفا و بتا و فلزات سنگین )آرسنیک( در آب آشامیدنی برای اولین بار در استان .2

 حذف کلر زن گازی از کلیه استخرهای شنا در استان .3

 )سامانه شکایات بهداشت محیط و کار( و اطالع رسانی عمومی 111دازی سامانه راه ان .1

 امضاء تفاهمنامه مشترک با حوزه علمیه قم در خصوص سالمت مدارس علمیه .5

بررسی وضعیت موجود دفع پسماند پزشکی  و برآورد هزینه های جمع آوری و دفع پسماند پزشکی در درمانگاهها،مطب ها  .3

 و ...

 سیج سالمت نوروزی ، مراسم ارتحال امام، ماه رمضان، ایام اعتکاف، عید فطر و ... در هرسالاجرای طرح ب .7

 اندازه گیری سموم آلی در آب آشامیدنی شهری و روستایی .2

 توسط بازرسان بهداشت محیط مورد بازدید از مراکزتهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومیهزار   22521بیش از  .1

 ه مراجع قضایی و سازمان معدن و تجارت و تعزیرات حکومتیمتخلف ب 3217معرفی  .11

  مرکز و اماکن متخلف 113پلمپ و جلوگیری از ادامه فعالیت  .11

 مشکوک در بازرسی های انجام شده مورد نمونه برداری مواد غذایی 3111 .12

 13تا خرداد  12از سال  تن مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف 272کشف و معدوم سازی بیش از  .13

 همشهریان در خصوص بهداشت محیط مورد شکایات کتبی و تلفنی 3331رسیدگی به  .11

 مورد کارت بهداشت  121532صدور  .15

 سنجش نمک از نظر میزان یدمورد 22315انجام  .13

 برداری برای آزمایش نان از نظر مقدار نمک نمونه مورد  715انجام  .17

 شیرینبرداری آزمایشات نان از نظر جوش  نمونه مورد  2153انجام  .12

 آموزش شاغلین مراکز مواد غذایی و اماکن عمومی در چهارآموزشگاه ویژه آموزش بهداشت اصنافمورد  1222انجام  .11

 بازدید ادواری از مراکز پرتونگاری تشخیصی و درمانی در سطح استانمورد  321انجام  .21

  نمونه باکتریولوژی آب آشامیدنی آزمایش شدهمورد  2137انجام  .21

 ه اصناف دارای مجوزآموزشگا 1تعداد فعالیت  .22

  



 2931سال شاخص های بهداشت محیط مراکز روستایی

 5931سال  عنوان شاخص ردیف

 31.13 درصد مراکز تهیه ،توزیع وعرضه مواد غذایی دارای معیار بهداشتی 1

 31.11 درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی 2

 31.3 ص بحرانیدرصد مراکز تهیه ،توزیع وعرضه مواد غذایی فاقد نواق 3

 11.12 درصد مراکز تهیه،توزیع وعرضه مواد غذایی فاقد نواقص غیر بحرانی 1

 75.53 درصد اماکن عمومی فاقد نواقص بحرانی 5

 11.32 درصد اماکن عمومی فاقد نواقص غیر بحرانی 3

 11.15 درصد شاغلین  مشمول که دارای کارت بهداشت معتبرهستند. 7

 11.25 ول که دارای گواهینامه آموزشگاه اصناف معتبرهستند.درصد شاغلین  مشم 2

 33.51 درصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند.  1

 11.11 درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند. 11

 12.51 ی آب آشامیدنی دسترسی دارند.درصد خانوارهای روستایی که به شبکه لوله کشی عموم 11

 21.33 درصد خانوارهای روستایی که از توالت بهداشتی برخوردارند. 12

 21.32 درصد خانوارهای روستایی که فاضالب را به روش های بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند. 13

 15.77 دفع می کنند. درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش های بهداشتی جمع آوری و 11

 21.25 درصد خانوارهای روستایی که فضوالت حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند. 15

 13.77 درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است. 13

 32.5 شیمیایی مطلوب شناخته شده است. درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های 17

 2931جامع سالمت شهری سال خدمات شاخص های بهداشت محیط مراکز 

 5931سال  عنوان شاخص ردیف

 21.52 درصد مراکز تهیه ، توزیع وعرضه مواد غذایی دارای معیار بهداشتی 1

 17.11 درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی 2

 71.7 توزیع وعرضه مواد غذایی فاقد نواقص بحرانیدرصد مراکز تهیه ، 3

 32.32 درصد مراکز تهیه،توزیع وعرضه مواد غذایی فاقد نواقص غیر بحرانی 1

 71.17 درصد اماکن عمومی فاقد نواقص بحرانی 5

 11.13 درصد اماکن عمومی فاقد نواقص غیر بحرانی 3

 51 ی و بهداشتیدرصد مراکز و اماکن بین راهی دارای معیار بهساز 7

 13.2 درصد شاغلین  مشمول که دارای کارت بهداشت معتبرهستند. 2

 15.13 درصد شاغلین  مشمول که دارای گواهینامه آموزشگاه اصناف معتبرهستند. 1

 13.5 درصد واحدهای بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند.  11

 21.52 آشامیدنی که از نظر آزمایش های باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است.درصد نمونه های آب  11

 31.51 درصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایش های شیمیایی مطلوب شناخته شده است. 12

 31 درصد بیمارستان هایی که مدیریت پسماند در آنها مطلوب می باشد. 13

 51 ریت فاضالب در آنها مطلوب می باشد.درصد بیمارستان هایی که مدی 11
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 شاخص های بهداشت حرفه ای 

 شاخص )درصد( عنوان عملکرد

 52سال 52سال  59سال 52سال 

 12 25 15/92 12/92 معاینات سالمت شغلی انجام شده

 22 95 25/22 19/21 کارگاههای تحت پوشش

 62 62 11/22 6/21 شاغلین تحت پوشش بازدیددرصد 

 51 51 59 52 کارگاههای دارای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 12 12 22 22 کارگاههای دارای تشکیالت بهداشتی

 

 

 دهان و دندانسالمت 

ه صورت رایگان به فیشور سیلنت ( ب -عقد قرارداد با کمیته امداد جهت ارائه خدمات معاینه و پیشگیری )فلوراید تراپی .1

 % مراقبتی111با پوشش  سال( 12مددجویان کمیته امداد )کودکان زیر 

درصدی  ارائه خدمات پیشگیری و درمانی دندانپزشکی در واحدهای دندانپزشکی دولتی و خصوصی تحت 111افزایش  .2

 پوشش 

دانپزشکان،  رابطین، هالل کالس آموزشی ویژه گروههای هدف مختلف از جمله دن 311جلسه آموزشی و  22برگزاری  .3

توجیهی ویژه مربیان  –احمر، و ... و همچنین کالسهای آموزشی ویژه مهد کودکها و والدین آنها ، همایش های آموزشی 

 بهداشت مدارس

نیروی دندانپزشک طرحی، معرفی و تحویل وسایل و تجهیزات، تأمین مواد مصرفی و دستیار و سرویس  1پیگیری جذب  .1

 تجهیزات

نفر 2نفر) 1ل و تجهیز و فعال سازی بخش دندانپزشکی مرکز جدید امام رضا )ع(و تأمین تجهیزات و نیروی انسانیتکمی .5

 نفر بهداشتکار(2-دندانپزشک

و  پایگاه 11نوآموز در   17111اجرای معاینات دهان و دندان نوآموزان بدو ورود به دبستان در قالب طرح سنجش به تعداد  .3

 عاتواحد پذیرنده ارجا 11

نفراز دانش آموزان دوره ابتدایی    211111وارنیش فلوراید تراپی تعداد–ثبت نتیجه در شناسنامه الکترونیک و ارجاع –معاینه  .7

 15_11در دو مرحله در سال تحصیلی 

به  فیشور سیلنت ( به صورت رایگان -عقد قرارداد با کمیته امداد جهت ارائه خدمات معاینه و پیشگیری  )فلوراید تراپی .2

 درصد مراقبتی 111مرکز  و پوشش  11سال( در  12مددجویان کمیته امداد )کودکان زیر 

افزایش چشمگیر آمار ارائه خدمات سطح دو به دانش آموزان ابتدایی با بهره گیری از  پتانسیل بخش خصوصی در قالب عقد  .1

 درمانگاه خصوصی 11قرارداد با 

 احد دندانپزشکی مراکز دستگاه یونیت جدید  جهت و 11خرید و نصب  .11

 سال در مراکز و پایگاههای بهداشتی 2عدد مسواک انگشتی برای کودکان زیر  3111تهیه و توزیع  .11

 



 سالمت روان

 برگزاری طرح پیمایش ملی سالمت روان در سطح استان قم و پرسشگری  .5

 آمار خودکشی وزارت متبوع. اصالح روند جمع آوری آمارهای خودکشی و روزآمد کردن آنها و ورود آنها به سامانه .2

ن اولیه طرح تدویو « برنامه حمایت روانی، اجتماعی در حوادث غیرمترقبه»طرح ، «کمیته سالمت روان استان»یه طرح ته .9

 «رابطین سالمت روان»

 وپاتوق های معتادین تزریقی DIC( نور؛ بازدید از سیر فعالیتهای تیم سیار Dicتاسیس  مرکز گذری ) .4

 ییایجادی به صورت خرید خدمت با اجراو دولتی سالمت جامعه مرکز ی کارشناسان سالمت روان درجذب و بکارگیر .1

 تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتشدن طرح 

هماهنگی  با معاونت های اجتماعی و پیشگیری بهزیستی و همکاری پردامنه با پایگاه های اجتماعی بهزیستی در زمینه های  .6

 برگزاری نمایشگاه ها و ....آموزش مهارت های زندگی، 

 هزار بازدید 11مورد نمایشگاه سالمت روان و پیشگیری از اعتیاد در مراکز سالمت جامعه و سطح شهر و بیش از  151برپایی  .7

ازجمله آشنایی با ) مباحثی ارائه آموزش و انجام مشاوره و  ، ادارات و دانشگاههااعزام کارشناسان سالمت روان به مدارس .8

مسائل روان  -خودکشی و اختالالت خلقی -کنترل استرس و خشم-  DSMTR-Vدی اختالالت روانی بر اساس طبقه بن

پیشگیری از کودک ازاری جنسی  -درمانهای نوین شناختی -شناختی و سوء مصرف مواد در دوران بارداری و پس از زایمان

 و ...(

 « وحوادث غیر مترقبه اجتماعی در بالیا -حمایت های روانی» مانور آموزشی اجرای  .3

 گروه های مختلف درزمینه های پیشگیری ازاعتیاد و سالمت روان  بزرگ استانی جهت همایش 71برگزاری  .51

 برگزاری جشنواره فرهنگی هنری سالمت روان وپیشگیری از اعتیاد درکشور واهداءجوایز .55

انشناس با موضوعات مختلف ساعت دوره تربیت کادر متخصص ویژه روحانیون و کادر متخصص رو111برگزاری  .12

 گانه زندگی 11روانشناسی از جمله سالمت معنوی، پیشگیری از اعتیاد و مهارت های 

توانمند سازی کارشناسان سالمت روان با برگزاری کارگاههای تخصصی پیشگیری از اعتیاد، سالمت معنوی، مهارتهای  .13

 زندگی و ...

 برنامه سالمت روان، سالمت اجتماعی و سوءمصرف مواد سیگار و الکل هزار مورد غربالگری اولیه در 11انجام بیش از  .11

 اجرای طرح تحول با و جلسات آموزشی گروهیهزار مورد آموزش های فردی به مراجعین مراکز  13انجام بیش از  .15

های زندگی  دهنده خدمات روانشناختی وپیشگیری از اعتیاد با هدف توسعه آموزش مهارتارائه عقد تفاهم نامه با موسسات  .13

 در پیشگیری از اعتیاد در جامعه

  

  



 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مرکز خدمات جامع سالمت و ارزیابی سالمت همشهریان در جهت  ---اجرای طرح ایراپن همزمان با کل کشور در  .1

 پیشگیری از بروز سکته های قلبی، مغزی و سرطانها

 نوبت  12 تشکیل کمیته طبقه بندی فلج شل حاد  در .2

 نوبت بازدید از بیمارستانهاو مراکز بهداشتی درمانی  خیریه وخصوصی  سطح استان در راستای سیستم مراقبت  125 .3

ایزدی ونکویی  نوبت پیگیری وضعیت گزارش موارد عفونت های بیمارستانی وراه اندازی سیستم گزارش دهی بیمارستان  35 .1

 و بیمارستان امام رضا )ع(

انشگاهی التور وهمچنین کمیته التور در معاونت بهداشتی وطرح موضوع التور در کارگروه سالمت وامنیت تشکیل کمیته د .5

 غذایی استانداری 

 مورد پیگیری امور مربوط به موارد ناگ  33 .3

 نوبت آنالیز اطالعات عفونت های بیمارستانی وارسال به معاونت درمان 3 .7

مورد(، دیفتری 112مورد(، موارد مشکوک به سرخک) 21(، فلج شل حاد) مورد112پیگیری موارد مشکوک به سیاه سرفه ) .2

 مورد( 1 نوزادی) کزاز، مورد 1232مورد(، موارد مشکوک به مننژیت )1)

 پیگیری و انجام مقدمات اجرای بررسی پوشش واکسیناسیسون در سطح استان  .1

 سال در اتباع بیگانه  5کودک زیر  51111مرحله طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال وواکسینه شدن 12انجام  .11

برگزاری آموزش در زمینه ایمنسازی ونمودارهای ایمنسازی برای پرسنل بیماریها وپرسنل بهداشت خانواده وواکسیناتورها  .11

 وسیستم مراقبت بیماریهای تب دار بثوری و بیوتروریسم و بیماریهای تب دار بثوری 

اقبت در مناسبتهای خاص )نیمه شعبان وایام ارتحال وارسال پس خوراند به مرکز نظارت برنحوه ارائه خدمات بیماریابی ومر .12

 بهداشت شهرستان 

ادغام واکسن جدید هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب به برنامه ایمن سازی کشوری ویژه کودکان زیر یکسال؛ به همین منظور  .13

ز، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب می باشد به منبعد واکسن پنتاواالن که شامل واکسن های دیفتری، سیاه سرفه، کزا

 (دوز 11213 تزریق می گردد) 1313ودکان از آذر کلیه ک

 نوزاد جهت هیپوتیروئیدی نوزاد 27111نمونه گیری از  .11

 عملیات جونده کشی و مبارزه با مخزن بیماری سالک)موش صحرایی( در بخش مرکزی قم  نوبت 1اجرای  .15

مورد حیوان گزیدگی از سال  1331د درمان پیشگیری هاری با پیگیری، شناسایی و واکسیناسیون تعداد ساعته واح 21فعالیت  .13

   13تا  13

واکسن آنفلوانزای فصلی برای تزریق به افراد در معرض خطر شاغل در مراکز بهداشتی ز ود 5111میانگین ساالنه تامین  .17

 درمانی و بیماران خاص در استان.

ه بند آغشته به دور کننده حشره در حوزه های علمیه، جامعه المصطفی برای طالب خارجی پاکستانی پش تخته 2111توزیع  .12

 هندی افریقایی و افغانی و اتباع ایرانی که به مناطق ماالریا خیز سفر می کنند.



اسایی و درمان بیمار شن  553بیمار مشکوک به بیماری سل نمونه گیری به عمل آمد و از این بین  1121از  1313طی سال  .11

 شده اند. 

 تشکیل کمیته ایدز با حضور نمایندگان ادارات مختلف  .21

 

 شاخص بیماریهای واگیرو غیرواگیر

 شاخص استانی استاندارد منطقه ای واحد اندازه گیری عنوان شاخص

 011 011 درصد DTPپوشش واكسیناسیون كودكان زير يك سال با نوبت سوم واكسن 

 1 1.0 به هزار نفر جمعیت ناشی از انتقال محلیمیزان بروز ماالريای 

 1.10 1.0 درصد میزان شیوع ايدز در كل جمعیت)جمعیت عمومی(

 11.0 01 درصد سل اسمیر مثبت  میزان موفقیت درمان

 56/02 01 درصد سال 01میزان شیوع ديابت در جمعیت باالی 

 يك  مورد  مرگ از هاری

 

 

 بهورزیمرکز آموزش ضمن خدمت 

 

جذب بهورز وتعیین اولویت ها ، ثبت نام ومشارکت دربرگزاری آزمون وانجام مصاحبه درپذیرش  یگیری دریافت مجوزپ .1

  داوطلبان دوره نوزدهم  بهورزی

بهورز در سال  12تا کنون و پیگیری جذب  11نفر فراگیر بهورزی از سال  15برگزاری دوره نوزدهم آموزش بهورزی برای  .2

 اشت تابعهجهت خانه های بهد 13

 بازنگری وتهیه وتکثیر بسته های آموزشی جهت اعضاء تیم سالمت  ودانش آموزان بهورزی  .3

 115112نفرازمتقاضیان احراز شغل مراقب سالمت  به میزان  113ساعته جهت113دوره آموزش مقدماتی  17برگزاری   .1

 نفرساعت همراه با صدور گواهینامه آموزشی

نفرساعت ( همراه با  11311ساعت به تفکیک ) 1235ت اعضای تیم سالمت به تعداد برگزاری  دوره های آموزشی  جه .5

 صدور گواهینامه آموزشی

 نفراز پرسنل جدیدالورود در مراکز خدمات جامع شهری و روستایی  132برگزاری  دوره آموزشی بدوخدمت جهت  .3

دانشجو از دانشگاههای آزاد و علوم پزشکی نفر  1211مشارکت دراجرای برنامه های آموزش پزشکی جامعه نگر با پذیرش  .7

 جهت کارآموزی درحوزه معاونت بهداشتی 

 معاونت حوزه پرسنل دوره در هر سال(  جهت 51ونظارت دربرگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت )بالغ بر   مشارکت .2

 خدمت دانشگاه  بهداشتی بصورت حضوری وغیرحضوری ، تصحیح اوراق واعالم نتایج آزمونها به واحدآموزش ضمن

 بهورزی نفر مهمان  درمهمانسرای 1711پذیرش بیش از  .1

 عقدقرارداد  همکاری آموزشی  با دانشگاه آزاد اسالمی    .11

 برگزاری دوره ادغام بیماریهای غیرواگیردرسیستم شبکه جهت کلیه مراقبین سالمت   .11

یه پرسنل شاغل درستاد وکلیه پزشکان ، دوره ادغام بیماریهای غیرواگیردرسیستم شبکه جهت کل یمشارکت دربرگزار .12

 درمراکز سالمت جامعه کارشناسان سالمت روان وتغذیه شاغل


