


فعالیت های شاخص
1401–1405استراتژیک سال برنامه 

معاونت بهداشت





اهداف راهبردی معاونت بهداشت 
ا تالش توسعه،  تقویت و بازسازی  شبكه بهداشتی و درمانی ب-1

برای تامین زیر ساخت های نظام ارجاع  و عدالت در سالمت

پیاده سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت-2

قویت سواد سالمت و توانمند سازی جامعه در راستای تارتقا -3
سبک زندگی سالم با بهره گیری از آموزه های اسالمی

ارتقا مدیریت دانش مبتنی بر فناوری اطالعات  و هوش-4
مصنوعی با تاکید بر پیش بینی رخدادهای سالمت

و درون بازاریابی، حمایت طلبی و تقویت ارتباطات بین بخشی-5
ام بخشی و بخش خصوصی در راستای ارتقا بهره وری خدمات نظ

و خلق ثروتسالمت

حقق پاسخگویی اجتماعی به نیازهای سالمت جامعه در راستای ت-6
اهداف دانشگاه نسل نو



اهداف کالن سند عدالت و تعالی نظام سالمت

:1هدف کالن 
تقویت، بازسازی و توسعه شبكه بهداشتی و 

درمانی کشور

:2هدف کالن 
خدمات سالمتبهدسترسی عادالنه مردم 

:3هدف کالن 
ی در تامین رضایت مندی گیرندگان خدمت و تعالی خدمات بالین

مراکز درمانی و پیش بیمارستانی

:  4کالن هدف 
تخصصی هایوضعیت رفاهی و معیشتی دانشجویان و دستیاران رشته ارتقا 

علوم پزشكی

:5هدف کالن 
و اعضای ارتقا و اعتالی سطح فرهنگی دانشجویان، دستیاران، کارکنان

هیات علمی

: 6هدف کالن 
سازی قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیتپیاده 



اهداف کالن سند عدالت و تعالی نظام سالمت
:7هدف کالن 

آموزشی و توسعه کمی و کیفی مراکز دانشگاهی و بومی گزینی با هدف استقرار عدالت
توجه به مناطق کمتر برخوردار

: 8هدف کالن 
ه نیازهای کمی و کیفی پژوهش های کاربردی و بنیادی در راستای پاسخ گویی بارتقا 

جامعه در عرصه سالمت و ارتقا عدالت پژوهشی

:9هدف کالن 
ز رشد و دستیابی به فناوری های نوین در علوم پزشكی؛ حمایت از شرکت های دانش بنیان، مراک

یقاتی پارک های علم و فناوری؛ نهادینه سازی و توسعه فناوری های سالمت و هدایت طرح های تحق
به سمت نیازهای جامعه و خلق ثروت از دانش

: 10هدف کالن 
فظ کشور در تامین دارو، واکسن، ملزومات و تجهیزات پزشكی با حخودکفایی 

استانداردها و کیفیت مطلوب

: 11هدف کالن 
تغذیه، ارتقای ایمنی و سالمت غذاامنیت 

: 12هدف کالن 
بهره وری خدمات نظام سالمتارتقا 



اهداف کالن سند عدالت و تعالی نظام سالمت

: 13کالن هدف 
یایران-، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه سازی طب سنتیبازشناسی

: 14هدف کالن 
سازی اطالعات، مبارزه با فساد و تعارض منافع در نظام سالمتشفاف 

:15هدف کالن 
تامین منابع مالی پایدار در نظام سالمت

: 16هدف کالن 
و حداکثری از ظرفیت های مشارکت اجتماعی و تقویت همكاری های دروناستفاده 

برون بخشی در نظام سالمت



اهداف کالن سند دانشگاه اسالمی
و نهادینه سازی معارف و آموزه های اسالمی در دانشگاه هاتعمیق ( 1

تحقق آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی( 2
تولید دانش تمدنی بویژه علوم انسانی ـ اسالمی( 3
تعمیق خردورزی و عقالنیت و تقویت روحیه آزاداندیشی و خالقیت در دانشگاه ها( 4
دستیابی دانشگاه ها به اقتدار علمی، فرهنگی و اقتصادی در جهان اسالم و منطقه( 5
توسعه عدالت آموزشی با توجه به آمایش سرزمین( 6
طقه و جهان توسعه تعامل علمی در عرصه های بین المللی و دستیابی به مرجعیت علمی و فرهنگی در من( 7

اسالم
گسترش تعامل حوزه و دانشگاه( 8
اسالمیتحقق سبک صحیح زندگی ( 9

ارتقا مستمر و نظام مند بعد علمی، مهارتی و اخالقی دانشگاهیان( 10
مشارکت حداکثری دانشگاه ها در تمدن سازی نوین اسالمی( 11
احیاء و ارتقای نقش خانواده در فرایند تعلیم و تربیت( 12



پاسخگویی-6
اجتماعی و 

تحقق اهداف 
نودانشگاه نسل

، بازاریابی-5
حمایت طلبی و

تقویت 
ارتباطات

مدیریتارتقا -4
دانش مبتنی بر

فناوری اطالعات 

سوادارتقا -3
سالمت و 

توانمند سازی
جامعه 

پیاده -2
سازی قانون
حمایت از 

خانواده

توسعه،  -1
تقویت و 

ه بازسازی  شبك
بهداشتی 

معاونت بهداشتراهبردي اهداف

اهداف راهبردي دانشگاه

 

اهدانشگسنددرمندرجاهدافبهنیل
اسالمی

  

و،ننسلدانشگاههايسمتبهحرکت
دانش،تولیداتفناوري،توسعه

بتنیمکارآفرینتربیتوزاییاشتغال
سالمتبازارنیازهايبر






هايظرفیتسازيالمللیبین
شپوشتحتسالمتبخشودانشگاه


 

خلقجدیدرویکردهايسازيپیاده
دانشگاهپایدارمالیتامینوثروت



یکالکتروندانشگاهرویکرداستقرار
هوشواطالعاتفناوريبرمبتنی

مصنوعی






-بهرهباهمراهسازمانیسازيچابک
غیردولتی،بخشظرفیتازمندي

خیرینوخصوصیدولتی،

  

شبکهتوسعهوبازسازيتقویت،
عدالتجهتدردرمانیوبهداشتی

سیاستازخاصحمایتباسالمتدر
جمعیتی



پاسخگویی -6
اجتماعی به 

نیازهای سالمت 
جامعه

بازاریابی، -5
حمایت طلبی و 

ت تقویت ارتباطا
بین بخشی

ارتقا مدیریت-4
دانش مبتنی بر 
فناوری اطالعات

ارتقا -3
سواد سالمت و
توانمند سازی

جامعه

پیاده سازی-2
قانون حمایت از

جمعیت

توسعه و -1
بازسازی  

تیشبكه بهداش

معاونتراهبردیاهداف

اسالمیدانشگاهسنداهداف

   یاسالمهایآموزهومعارفسازینهادینهوتعمیق

     اسالمیانقالبهایارزشوهاآرمانتحقق

 میاسالـانسانیعلومبویژهتمدنیدانشتولید

   روحیهتقویتوعقالنیتوخردورزیتعمیق
آزاداندیشی

     وفرهنگیعلمی،اقتداربههادانشگاهدستیابی
اقتصادی

 ینسرزمآمایشبهتوجهباآموزشیعدالتتوسعه

  والمللیبینهایعرصهدرعلمیتعاملتوسعه
علمیمرجعیتبهدستیابی

    دانشگاهوحوزهتعاملگسترش

   اسالمیزندگیصحیحسبکتحقق

    القیاخومهارتیعلمی،بعدمندنظامومستمرارتقا
دانشگاهیان

  یننوسازیتمدندرهادانشگاهحداکثریمشارکت
اسالمی

  تربیتوتعلیمفراینددرخانوادهنقشارتقایواحیاء



سیاست جمعیتی           ، بازسازی و توسعه شبكه بهداشتی و درمانی در جهت عدالت در سالمت با حمایت خاص از تقویت-:  راهبردی دانشگاههدف 
سازی رویكردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار دانشگاه پیاده -

اخت های توسعه، تقویت و بازسازی  شبكه بهداشتی و درمانی با تالش برای تامین زیر س: معاونت بهداشت1استراتژیک شمارههدف 
نظام ارجاع  و عدالت در سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

همکاريابملکیمراکزبهاستیجاريمراکزتبدیلاولویتباتهرانشهردرسالمتپایگاه6ساالنهخرید•
بهداشتوزارتودانشگاهتوسعهمعاونت

وزارتودانشگاهتوسعهمعاونتهمکاريباتهرانشهردرسالمتجامعخدماتمرکز2ساالنهخرید•
بهداشت

(مافینظاممرکزوناصرنیامرکز)تهرانشهراولویتباکارهنیمههايپروژهتجهیزوتکمیل•
تهرانشهرنیازموردمناطقدرمازادامالکدریافتخصوصدرتهرانشهرداريمشارکتجلبورایزنی•

مرکزسالمتوپایگاهاندازيراهجهتبه
پوششتحتمناطقدر(...وپرورشوآموزشمدارس)هاارگانسایرمازادامالکدریافتوپیگیري•

سالمتمرکزوپایگاهاندازيراهجهتبهتهرانشهر
ایگاهپاندازيراهجهتبهتهرانشهرپوششتحتمناطقدراستفادهبالهايزمیندریافتوشناسایی•

سالمتمرکزو
وتبهداشوزارتواستانداريازدانشگاه،شدهدریافتزمینهايپروژهبراياعتباردریافتوپیگیري•

خیرینوعلويبنیادنظیرخیریههايبنیاد
سالمتخیریندانشگاه،،بهداشتوزارتازاعتباردریافتطریقازشدهخریداريواحدهايتجهیز•
تهرانشهردرساالنهمرکز4استانداردبهبود•
خدمتخریدطرحی،استخدامی،نیروهايجذبطریقازجدیدواحدهايانسانینیرويتکمیل•
نظارت بر روند اجراي پروژه هاي عمرانی یا خرید•

بهبععود توسعععه و 
فضععاهاي فیزیکععی

ارائععه خععدمات و 
ا بعتامین تجهیزات

رویکععرد خریععد، 
سععاخت و بهبععود 
استاندارد واحدهاي

ارائعععه خعععدمات 
بهداشتی

1



جمعیتی، بازسازی و توسعه شبكه بهداشتی و درمانی در جهت عدالت در سالمت با حمایت خاص از سیاست تقویت-: راهبردی دانشگاههدف 
سازی رویكردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار دانشگاه پیاده -

توسعه، تقویت و بازسازی  شبكه بهداشتی و درمانی با تالش برای تامین : معاونت بهداشت1استراتژیک شمارههدف 
زیرساخت های نظام ارجاع  و عدالت در سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

ولیعصرشهرکسلبیوگرامآنتیوکشتآزمایشگاهاندازيراهوتوسعه•

(ولیعصرشهرک)آبشناسیویروسآزمایشگاهاندازيراه•

(تهرانسر)دخانیاتآنالیزآزمایشگاهاندازيراه•

وپیمیکروسکآزمایشاتتاییدجهتولیعصرشهرکآزمایشگاهمولکولیهايبخشاندازيراه•
...وماالریا

فاضالب،آب،شاملمحیطبهداشتتخصصیآزمایشگاهیخدماتارائهطریقاززائیدرآمد•
ارگانهاودانشگاههاسایربهدخانیاتوهواغذایی،مواد

نهاارگاودانشگاههاسایربهآزمایشگاهیسنجشدستگاههايبهمربوطآموزشیخدماتارایه•

مرتبطهايپژوهشوطرحهااجرايدردانشجویانومحققانباهمکاريوتعامل•

اي بهبود فضاهتوسعه و 
فیزیکی ارائه خدمات و

بععا تععامین تجهیععزات
رویکرد خرید، ساخت و

بهبعععود اسعععتاندارد 
واحدهاي ارائه خعدمات 

بهداشتی

2



جمعیتیتقویت، بازسازی و توسعه شبكه بهداشتی و درمانی در جهت عدالت در سالمت با حمایت خاص از سیاست :  راهبردی دانشگاههدف 
توسعه، تقویت و بازسازی  شبكه بهداشتی و درمانی با تالش برای تامین : معاونت بهداشت1استراتژیک شمارههدف 

زیرساخت های نظام ارجاع  و عدالت در سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

هايگروهومرتبطهايمعاونتهمکاريباکودکانتکاملورشدتخصصیجامعمرکز2اندازيراه•
1404سالپایانتاتخصصی

تحتخدماتارائهمراکزکلیهدرایرانیطبمبانیبرمبتنیسالمزندگیسبکترویجخدماتادغام•
1404سالپایانتاایرانیطبدانشکدهباپوشش

2نوعدیابتیکبیمارانویژهدندانودهانبهداشتخدماتبستهطراحی•
دندانپزشکیمراکزبهشدهشناساییبیمارانارجاع•
مرکز/شبکههردردندانپزشکیمرکزیکدرتراپیکانالروتدندانپزشکیخدمتاستقرار•
کارگراندرشنواییافتوضعیتبررسی•
ایرسوصنایعبهایزوسیاناتترکیباتشاملحرفه ايبهداشتتخصصیآزمایشگاهیخدماتارائه•

خصوصیشرکتهايودانشگاهها
بقیهورانایپوششتحتصنایعدرکاربردموردناشناختهشیمیاییمواددرموجودترکیباتشناسایی•

(یخارجوداخلی)کشورسراسردانشگاههاي

توسعععه بسععته
هععاي خععدمتی 

ازمبتنی بر نی
3

توسعهمعاونتهمکاريبامالیمنابعوتجهیزات–فیزیکیفضايزیرساختتامین•
(درمانوبهداشتمشترکعملیاتیبرنامهتدوین)مشترککمیتهتشکیل•
توسعهمعاونتودرمانمعاونتهمکاريبانیازموردتخصصیانسانینیرويجذبوتامین•
(...وعمومیپزشکانومتخصینجهت)انسانینیروتوجیهیهايکارگاه•
عملوردستطبقواگیرغیربیماریانبهخدماتپوششافزایشمنظوربهبیمههايسازمانبارایزنی•

وزارتیهاي
بینمعاونتهمکاريباخارجیوداخلیدانشجویانجهتNCDکلینیکدرکارورزيفیلدطراحی•

آموزشیمعاونتوالملل

انععععدازي راه 
NCD 4کلینیک 



یجمعیتتقویت، بازسازی و توسعه شبكه بهداشتی و درمانی در جهت عدالت در سالمت با حمایت خاص از سیاست :  راهبردی دانشگاههدف 
توسعه، تقویت و بازسازی  شبكه بهداشتی و درمانی با تالش برای تامین : معاونت بهداشت1استراتژیک شمارههدف 

زیرساخت های نظام ارجاع  و عدالت در سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

روزهايفناوريوسالمتحوزهتحوالتومدیرانسالمتحوزهکارکنانومدیراننیازهايشناسایی•
شدهشناسایینیازهايبرمبتنیهايدورهبرگزاري•
سالمتمدیرانویژهاجراییمدیریتدورهطراحی•

توانمندسععازي 
معععععدیران و 
کارکنان حعوزه 

بهداشت

5

رفتاريهايبیماريمشاوره،آموزشیپژوهشیجامعمرکزایجاد•
ورهمشامرکزاستانداردتجهیزاتوانسانینیرويتامینوتهرانشمالغرببهداشتمرکزباهماهنگی•

رفتاريهايبیماري
عفونیگروهمشارکتبانیازموردپژوهشبخشانسانینیرويتامین•
پژوهشیمعاونتمشارکتباپژوهشیجامعمرکزسازياستاندارد•
هدفگروهبهدسترسیراستايدربرنامهشرکايمشارکتجلب•
جامعمرکزدرمدرستربیتباانسانینیرويظرفیتارتقاي•

ارتقعععععععاي 
دسترسععی بععه 
اهععداف کععالن 
برنامععه کنتععرل

اچ آي وي 
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جمعیتیتقویت، بازسازی و توسعه شبكه بهداشتی و درمانی در جهت عدالت در سالمت با حمایت خاص از سیاست :  هدف راهبردی دانشگاه
نیل به اهداف مندرج در سند دانشگاه اسالمی-

پیاده سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: معاونت بهداشت2هدف استراتژیک شماره

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

تابعهايمعاونتههمکاريباگاهقرارعملیاتیبرنامهتدوینوجمعیتجوانیگاهقرارتشکیل•
قانوناجرايراستايدر

باتجمعیجوانیوخانوادهازحمایتقانونراستايدرتبلیغاتیوآموزشیهايمحتواتولید•
دانشگاهعمومیروابطوآموزشیمعاونتتخصصیهايگروهمشارکت

ابگاهقرارمصوباتاجرايوجمعیتجوانیوخانوادهازحمایتقانوناجراينحوهپایشرصدو•
(...وبازرسیوحراست)نظارتیهايواحدمشارکت

جمعیتیهايشاخصتغییراتبررسیجهتمدیریتیداشبورداستقرار•

اسععتقرار قععرار گععاه 
جوانی جمعیت

1



جمعیتی، بازسازی و توسعه شبكه بهداشتی و درمانی در جهت عدالت در سالمت با حمایت خاص از سیاست تقویت:  هدف راهبردی دانشگاه
نیل به اهداف مندرج در سند دانشگاه اسالمی-

پیاده سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: معاونت بهداشت2شمارههدف استراتژیک 

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردي
ف

(ره)خمینیامامامدادکمیتهبهشرایطواجدشیردهوباردارمادرانمعرفیوشناسایی•
حمایتیغذاییهايبستهکارتدریافتجهت

حتتشیردهوباردارمادرانايتغذیهوضعیتبررسیغذایی،سبدکیفیتارزیابی•
ایشانايتغذیههايمکملتوزیعبرنظارتوايتغذیهآموزشهايبرنامه،پوشش

حمایت تغذیه اي مادران باردار و
شیرده مبتال بعه سعوت تغذیعه و

نیازمند واجد شرایط
2

یهماهنگو(ره)خمینیامامامدادکمیتههبشرایطواجدکودکانمعرفیوشناسایی•
حمایتیغذاییهايبستهکارتدریافتجهت

وتغذیههمشاورآموزش،تغذیه،ارزیابی)سوتتغذیهبهمبتالتکودکانايتغذیهمراقبت•
(پیگیري

هبمبتالکودکانازحمایتراستايدردولتیغیرهايسازمانوخیرینحمایتجلب•
بضاعتبیوسوتتغذیه

ر حمایت تغذیه اي از کودکان زیع
ه و پنج سال مبتال بعه سعوتتغذی

واجد شرایطنیازمند 
3



، بازسازی و توسعه شبكه بهداشتی و درمانی در جهت عدالت در سالمت با حمایت خاص از سیاست جمعیتیتقویت-: هدف راهبردی دانشگاه
اسالمینیل به اهداف مندرج در سند دانشگاه -

سواد سالمت و توانمند سازی جامعه در راستای تقویت سبک زندگی سالم با بهره ارتقا : بهداشتمعاونت 3شمارههدف استراتژیک 
گیری از آموزه های اسالمی

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

جامعهبهمشاورهوآموزشیهايبرنامهارائهجهتسالمتتیمسازيتوانمند•
منطقههايشاخصواطالعاتفناوريبرمبتنیسنجینیازانجام•
جذببرايمساجداموروتهراناستانعلمیههايحوزهمدیریتوخدماتمرکزباهماهنگی•

طلبهسالمتسفیر
اییشناسوبیماریابیهمتایان،سالمتآموزشبرايافغانسالمتسفیربرنامهاجرايوطراحی•

تجمعهايمحل
سالمتنیازهايوبهداشتیهايمناسبتدررسانیاطالعهايبسیجبرگزاريوطراحی•
اینفودمیاي،رسانهسوادسالم،زندگیسبکخصوصدرآموزشیهايبستهطراحی•

آموزش و 
توانمندسازي جامعه

1

درآموزشیمحتواهايتولیدورسانهسوادزمینهدرستاديکارکنانتوانمندسازيوآموزش•
نوینهايفناوريبرمبتنیاجتماعیهايشبکه

1405سالپایانتاسالیانهاجتماعیشبکهیکسازيمدل•
السپایانتاعمومیروابطهمکاريبااینستاگرامفرمتباآموزشیمحتواهايسازيمتناسب•

1401

ظرفیت سعازي و شعبکه 
ي توانمندسازسازي براي 

مردم

2



مصنوعیاستقرار رویكرد دانشگاه الكترونیک مبتنی بر فناوری اطالعات و هوش -:هدف راهبردی دانشگاه
پوششالمللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سالمت تحت بین -

به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سالمت حرکت -

ر پیش ارتقا مدیریت دانش مبتنی بر فناوری اطالعات  و هوش مصنوعی با تاکید ب:معاونت بهداشت 4استراتژیک شمارههدف 
بینی رخدادهای سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

بیماريتشخیصبجاي(بیماراصلیشکایت)خطرعالئمتعین•
خطرعالئماحصاتگلوگاهتعین•
سریعهشدارالکترونیکسامانهاجرايوطراحی•
طغیانوقوعازپیشسریعهشدارآالرم•
سامانههوشمندداشبوردطریقازهادادهآنالیزوتحلیل•
هشدارهنگامدرکنترلیوسریعپاسخ•
"سریعهشدارمراقبتنظام"خدمتبستهتهیه•
دانشگاهپوششتحتمحدودهدرتوسعهارزشیابی،پایلوت،•
جهانیوEMROمنطقههايکشورکشور،پزشکیعلومهايدانشگاهازثروتوخلقبازاریابی•

هوشمند سعازي نظعام 
مراقبت هشدار سعریع 

بیماریهاي واگیر

1

دانشگاهحوزهدرسالمتبامرتبطعواملGISنقشهایجاد•
GISنقشهپایهبرشایعهايبیماريازموردیکحداقلتحلیل•
شیمیاییخطرپتانسیلدارايصنایعGISنقشهتهیه•

پععیش گععویی وقععایع 
هدادسالمت مبتنی بر 

2

درصد100میزانبهبهداشتکارکنانتحقیقاتیتوانمندي هايافزایش•
تدوینوپژوهشیاموردرمشارکتجهتآموزشیهايگروهوهادانشکدهبانامهتفاهمعقد•

مشترکهايپروژه
سالیانهپژوهشیهاياولویتاعالموروزرسانیبهوتعیین•
نتمعاوپژوهشیهاياولویتجهتدردانشجوییهاينامهپایانودانشجویانظرفیتازاستفاده•

ام توسعه تحقیقات نظع
سالمت و تولید شواهد

3



مصنوعیاستقرار رویكرد دانشگاه الكترونیک مبتنی بر فناوری اطالعات و هوش -: هدف راهبردی دانشگاه
پوششبین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سالمت تحت -

به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سالمت حرکت -

ش بینی ارتقا مدیریت دانش مبتنی بر فناوری اطالعات  و هوش مصنوعی با تاکید بر پی:معاونت بهداشت 4استراتژیک شمارههدف 
رخدادهای سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

سریعهشدارسیستموخطرارزیابیافزارنرمطراحی•
GITجغرافیاییاطالعاتفناوريازاستفاده•
•(REMOTE SENSING-GEOGROPHICALINFORMATION SYSTEM-GLOBAL

POSITIONIG SYSTEM-INFORMATION ANDCOMMUNICATION

TECHNOLOGY)
(گذارياشتراک-تحلیل-پردازش-آوريجمع)مرتبطاطالعاتیهايبانکایجاد•

اسععتفاده از فععن آوري هععاي 
( یدیجیتعال-ارتباطی)نوین 

در مدیریت مراحل بالیا جهت
، ارزیابی خطر، ارتباطات خطر

هاي هشدار سعریع، سیستم 
سعععازماندهی و همعععاهنگی 

اقدامات فوري

4

منظوربهاطالعاتیهايسامانهوهاهپایگادربهداشتهايشاخصشناسنامهتدوین•
%100میزانبهبهداشتحوزهاطالعاتآوريجمعوثبتشناسایی،بهبود

هاکتابچهوهادستورالعملوشناسنامهسندبرمبتنیهاشاخصطراحیباز•
سالمتحوزهاطالعاتینیازهاياساسبرگیريگزارشجدیدداشبوردهايایجاد•

بهبود و باز طراحعی معمعاري 
داده

5



خیرینچابک سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی ، غیر دولتی ، خصوصی و -:  راهبردی دانشگاههدف 
سالمتحرکت به سمت دانشگاههای نسل نو مبتنی بر نیازهای بازار -

دانشگاهپیاده سازی رویكردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار -
بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سالمت تحت پوشش -

ش بازاریابی، حمایت طلبی و تقویت ارتباطات بین بخشی و درون بخشی و بخ: معاونت بهداشت5استراتژیک شمارههدف 
و خلق ثروتخصوصی در راستای ارتقا بهره وری خدمات نظام سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

-ارگروهبا همکاري ساغ دانشگاه به منظور راه اندازي کي غیرواگیردانشگاهتشکیل دبیرخانه•
هاي تخصصی غیرواگیر

یعر طبق سند ملی غ)درصد کار گرو ه هاي تخصصی  با حضور کلیه ذي نقشان 30اندازي راه •
یربه منظور تدوین پروژه هاي بین بخشی براساس عوامل خطر بیماري هاي غیر واگ( واگیر

پایش درصد پیشرفت پروژه ها •

ی استقرار برنامه سند مل
غیرواگیر  1

معاونتهمکاريباسالمتجامعمراکزدرشنواییغربالگريوتجهیزاتفیزیکیفضايتامین
توسعه

وزارتهمکاريبامعاونتگسترشواحدطریقازادیومترطرحینیرويجذب
واگیرغیرگروهدربرنامهدستورالعملباآشناییجهتسالمتتیمتوانمندسازي
اقداماتسایروحلزونکاشتجهتدرمانمعاونتهمکاريباارجاعسطوحسازيفعال

درمانی
هايکلینیکدرارجاعتخصصیبخشوادیومتريبخشاندازيراهNCDمعاونتهمکاريبا

درمان

ارایه خدمات پیشعگیري و
مراقبت از گوش و شعنوایی

نوزادان و کودکان 
(غیرواگیر واحد ) 

2



خیرینچابک سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی ، غیر دولتی ، خصوصی و -:  راهبردی دانشگاههدف 
سالمتحرکت به سمت دانشگاههای نسل نو مبتنی بر نیازهای بازار -

دانشگاهپیاده سازی رویكردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار -
بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سالمت تحت پوشش -

ش بازاریابی، حمایت طلبی و تقویت ارتباطات بین بخشی و درون بخشی و بخ: معاونت بهداشت5استراتژیک شمارههدف 
و خلق ثروتخصوصی در راستای ارتقا بهره وری خدمات نظام سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

بدلیل توقف فعالیت دفتعر 6منطقه )در مناطق داراي اولویت دفتر خدمات سالمت  3افزایش •
به دلیعل 2به دلیل توقف فعالیت دفتر خدمات سالمت و دفتر منطقه 5خدمات سالمت، منطقه 

(   کثرت مراکز و اماکن
هداشعت و برونسپاري تدریجی فعالیت هاي نظارتی بهداشت محیط نظیر صدور و تمدید کارت ب•

.متعاقبا افزایش شاخص کارت بهداشت و درآمدهاي ناشی از آن
نواخت برگزاري جلسات مشترک فی مابین کارشناسان مراکز بهداشت و ممیزان دفاتر جهت یک•

(ماه یکبار6هر )سازي دیدگاههاي نظارتی و فنی 
دریافت داده هاي فعالیت ها دفاتر و تحلیل روند پیشرفت نظارتی دفاتر•
نعد در بل) کاهش هزینه هاي پرسنلی، لجستیکی و اداري ناشی از کوچک شدن بخش دولتعی •

(مدت و به تناسب افزایش پوشش نظارتی دفاتر

تحععول در نظععارت هععاي 
بهداشت محیط بر مراکز و

اماکن  مشمول ، از طریعق 
حمایععت و هععدایت بخععش 

دفعاتر خعدمات )خصوصی 
(سالمت 

3



خیرینچابک سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی ، غیر دولتی ، خصوصی و -:  راهبردی دانشگاههدف 
سالمتحرکت به سمت دانشگاههای نسل نو مبتنی بر نیازهای بازار -

دانشگاهپیاده سازی رویكردهای جدید خلق ثروت و تامین مالی پایدار -
بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سالمت تحت پوشش -

خصوصی بازاریابی، حمایت طلبی و تقویت ارتباطات بین بخشی و درون بخشی و بخش: معاونت بهداشت5استراتژیک شمارههدف 
و خلق ثروتدر راستای ارتقا بهره وری خدمات نظام سالمت

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف
درآمد زائی از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی به سایر دانشگاهها و ارگانها•

ارتقا هماهنگی و برقراري ارتباط بین بخشی با گروههاي آموزشی براي هم افزایی دانش و•
ثر بعر بهره وري امکانات موجود در حوزه تشخیص و آنالیز عوامل بیولوژیک و شیمیایی مو

سالمت

ه همکاري با گروههاي آموزشی دانشگاه براي پذیرش دانشجویان در فیلعد آزمایشعگاه بع•
منظور تربیت نسل کارآفرین

براي آزمایشگاه آب و فاضالب به منظعور 17025احراز شرایط و دریافت گواهینامه ي ایزو •
بین المللی سازي ارائه خدمات و ایجاد منابع پایدار ثروت

سععازي فیلععد و اسععتاندارد
فرآیند خدمات آزمایشگاهی

مطابق با شاخص هعاي بعین 
المللی 

4

ین المللی مشارکت با معاونت بین الملل دانشگاه به منظور جذب منابع مالی از سازمانهاي ب•

ارتقات خدمات ارائه شده به 
ود اتباع غیر ایرانی جهت بهب

و افزایش شاخص هاي 
سالمت گروه هاي سنی و 

هدف 

5



سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی ، غیر دولتی ، خصوصی و خیرین   چابک -:  هدف راهبردی دانشگاه
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو مبتنی بر نیازهای بازار سالمت    -
بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سالمت تحت پوشش -

سل نوپاسخگویی اجتماعی به نیازهای سالمت جامعه در راستای تحقق اهداف دانشگاه ن: معاونت بهداشت6شمارهاستراتژیک هدف 

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

اطالعات اولیه مددجویان و توانخواهان محلهاحصا •
برنامه ریزي اقدامات اولیه پیشگیري بهداشتی درمانی•

توانمند سعازي و تحعول برنامه 
اجتمععاع محععور محععالت کععم 

برخوردار استان تهران
1

ه برگزاري جلسات مشترک با معاونت بین الملعل در خصعوص برنامعه ریعزي حفعگ جایگعا•
رتبه بندي تایمزدانشگاه در

ا مدیران و کارکنان در خصعوص مستندسعازي تعبراي جلسات آموزشی و توجیهی برگزاري •
1401پایان سال 

تبعه مستندات مطابق با فرمت رشاخص هاي رتبه بندي و تهیه بررسی و جمع آوري تمامی •
بندي

رتبععهنظععام تولیععد مسععتندات 
بین المللیبندي 

2

الزام اخذ گواهینامه اماکن بدون دخانیات توسط ارکان دانشگاه از طریق طرح در هیات•
رییسه دانشگاه 

مراکز درمانی خصوصیو برنامه ریزي و  اجراي جلسات آموزشی براي پرسنل دانشگاه •
تحت نظارت دانشگاه

نظارت بر اجراي برنامه دانشگاه بدون دخانیات•

دانشگاه بدون دخانیات  3



سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی ، غیر دولتی ، خصوصی و خیرین   چابک -:  هدف راهبردی دانشگاه
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو مبتنی بر نیازهای بازار سالمت    -
بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سالمت تحت پوشش -

ه نسل نوپاسخگویی اجتماعی به نیازهای سالمت جامعه در راستای تحقق اهداف دانشگا: بهداشتمعاونت 6شمارههدف استراتژیک 

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

هعت در ج( بهورز، مراقب سالمت، کارشناس سالمت روان و پزشک)برگزاري جلسات بازآموزي تیم سالمت •
و الکل ارتقا توانمندي براي افزایش غربالگري مثبت، درمان مصرف دخانیات و ارجاع مصرف کنندگان مواد

به روانپزشک
فایعده خعدمات –اثربخشی درمان معتادان،  هزینعه ) درزمینه درمان اعتیاد  HSRانجام حداقل یک طرح•

(درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف
ون هعا و و جانمایی کانکس ها کاهش هزینه هاي ارائه خدمات کاهش آسیب مصرف مواد از طریق دریافت •

(DIC=خدمات مرکز کاهش آسیب گذري)

کععاهش برنامععه 
آسععیب مصععرف 
مععواد، الکععل و 

دخانیات
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سازی سازمانی همراه با بهره مندی از ظرفیت بخش دولتی ، غیر دولتی ، خصوصی و خیرین   چابک -:  هدف راهبردی دانشگاه
حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو مبتنی بر نیازهای بازار سالمت    -
بین المللی سازی ظرفیت های دانشگاه و بخش سالمت تحت پوشش -

اه نسل نوپاسخگویی اجتماعی به نیازهای سالمت جامعه در راستای تحقق اهداف دانشگ:بهداشتمعاونت 6شمارههدف استراتژیک 

اقدامات اجرایی عنوان برنامه  ردیف

و پزشکان عمومی، کارشناسان سعالمت روان، معراقبین سعالمت)برگزاري جلسات بازآموزي تیم سالمت •
درمان و ،توانمند سازي در جهت افزایش شناسایی افراد با عالئم اختالالت روانپزشکیبراي ارتقا( بهورزان

خودکشی پیگیري افراد در معرض خطر
شافزایش جذب کارشناس سالمت روان و دسترسی بیشتر به خدمات سالمت روان در منطقه تحت پوش•
در مراکز تحت پوشش جهت دسترسی سریع تر به درمان افعراد بعا اخعتالالت Kجذب روانپزشک ضریب •

روانپزشکی در جامعه تحت پوشش 
در قالب بررسعی الگعوي خودکشعی در جامععه تحعت پوشعش و معداخالت HSRانجام حداقل یک طرح •

روانشناختی
تبط برگزاري جلسه با دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه در خصوص جلب همکاري سازمانهاي معر•

در بحث آسیب هاي اجتماعی
، معاونعت هعاي درمعان، غعذا و دارو)برگزاري جلسه با معاونت هاي مرتبط با بحث پیشگیري از خودکشی•

....(آموزشی، دانشجویی و 
شعی برون سازمانی به منظور توجیه برنامه و جلب حمایت جهت پیشگیري از معوارد خودکجلسه برگزاري •

....(، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزي115پزشکی قانونی، آتش نشانی، اورژانس )
برگزاري جلسه با اصحاب رسانه در خصوص تاکید بر چگونگی نحوه ارائه اخبار خودکشی•
ثبت مسووالنه موارد اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن در سامانه کشوري ثبت خودکشی•

اسععتقرار برنامععه
از پیشععععگیري 

خودکشی
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