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 معاونت بهداشتیبرنامه ها و اهداف 

 : مقدمه
 به ایران اسالمی جمهوری نظام افتخارات از یکی عنوان به منظم و مدون هایبرنامه اجرای با که سالهاست کشور بهداشتی نظام  

سال  یک زیر کودکان نوزادان، میر و مرگ کاهش ،19رسیدگی به موفقیت در کنترل بیماری کووید . است شده نائل عظیمی دستاوردهای
 و انسان مشترک هایماالریا، سرخک و بیماری سل، چون هاییبیماری شیوع و بروز باردار، کاهش مادران میر و مرگ سال، کاهش 5و 

 اموزان،دانش سالمت تامین غذایی، مواد سالمت تامین جهت در موثر اقدامات روستایی، شهری و فاضالب و آب وضعیت بهبود دام،
 مناطق در بهداشتی نظام پذیر، گسترشآسیب هایگروه در دندان و دهان بهداشت ارتقاء و حفظ آموزش، نوین هایبکارگیری روش

 از ناشی و نظام افتخارات این از شود همگیمی ارائه کشور بهداشتی نظام توسط که خدماتی از دیگر مورد صدها ها وده و روستایی
    گردد.که در انها خدمات به صورت ادغام یافته ارائه می بوده درمان و بهداشت هایشبکه موثر اندازیراه و درست طراحی
های مواجهه با بیماریتغییر کرده و افراد جامعه در  برهه از زمان که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی، سبک زندگیدر این 

 1400تربت حیدریه از  پزشکی دانشگاه علوم بهداشتی معاونت برو هستند، برنامهی جهش یافته نوپدید و بازپدید روهاو بیماریغیرواگیر 
 و با هماهنگی)واحدهای تابعه دانشگاه  سطح های پیشگیرانه دربرنامه ارزشیابی و سازماندهی نظارت، هدایت، ریزی،برنامه امر به 1404تا 

 مستقیم طور به مربوطه هایمعاونت سایر و دانشگاه ریاست با ارتباط بر عالوه معاونت این .پردازدمی( دانشگاه هایمعاونت سایر همکاری
 ارتباط در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سطح در( ستادی واحد هر به مربوط) کل ادارات همچنین و بهداشت معاونت با

 گردد.می سازماندهی و نظارت هدایت، ،...(و علمی، مالی) پشتیبانی آنها سوی از و باشدمی

 انداز: چشم
 .دو کشوریهای تیپ دانشگاهبهداشت های سرآمد، الهام بخش و پیشرو در بین معاونت

 رسالت:
بهداشتی دانشگاه بوده تا  اصلی امور متولی تربت حیدریه با هدف ارائه خدمات سالمت پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت حوزه      

 های بهداشتی با محوریت عدالت اجتماعی و حفظمراقبت تاکید بر با تحت پوشش جمعیت سالمت سطح ارتقای و حفظ تامین جهت در
 با و ریزی جامعبرنامه طریق از بخشی برون و درون هایهماهنگی ،، تکنولوژی آموزشی مناسبمشارکت جامعه جلبانسانی،  کرامت

 ارتقاء ضمن بالقوه، امکانات تمامی از مندیبهره و رفتار تغییر های آموزشی، الگوهایمدل مجرب، و دلسوز مدیران و کارکنان از استفاده

مردم،  سالمت امر در های توسعهنمودن افراد جامعه و سایر بخش درگیر همچنین و هاآن انگیزه افزایش و کارکناناجرائی  و علمی توان

 دارای مولد، خالق، سالم، یهاانسان که گونه آن .آورد ارمغان به سالمتی مختلف ابعاد در را سالمتی هایشاخص ارتقاء کمی و کیفی

 .باشیم داشته درست اجتماعی تعامالت دارای و صحیح بهداشتی رفتارهای تحقیق، روحیه
مگانی سالمت برای های سالمت و با شعار پوشش هتی و درمانی مطلوب در تمامی حیطهاین معاونت بر آن است تا با ارائه خدمات بهداش

 خدمات ارزشیابی و پایش ارائه های کاربردی،ها، انجام پژوهشاجرای صحیح برنامه ریزی مناسب،طریق برنامهاز و در همه جا همه 
 :نقش موثری بر شبکه نظام با محوریت توسعه سبک زندگی سالم و ترویج برنامه خود مراقبتی در قالب بهداشتی درمانی

 زندگی سالمت با کیفیت به امید افزایش :الف
 : ارتقاء سالمت همه جانبه در کلیه ابعاد آن ب
 ها: کاهش عوامل خطر و بار بیماریپ
 های اجتماعیپیشگیری از آسیب: ت
 سازی افراد و جوامع: توانمندث
 های حامی سالمت: توسعه محیطج

 سالم زندگی شیوه و کیفیت بهبود چ: 
 جمعیت رشد ح: ارتقاء سالمت باروری و افزایش
 ، سالم و ایمن ارهای ایرانی به سبد غذایی مطلوبمندی خانود: افزایش میزان دسترسی و بهره

 هابحران و سوانح و حوادث در سریع و موثر مداخالت ز:

 .میدانیم پایدار توسعه محور سالم بعنوان انسان به نگاه با آنان رضایت جلب و ذینفعان نیازهای به پاسخگویی به متعهد را خود ما
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  دانشگاه:کلی  اهداف
 علوم پزشکی آموزشو بهبود کیفی  توسعه کمی (1

 حوزه علوم پزشکیی ژوهشپ هایو بهبود فعالیتتوسعه کمی  (2

 و رفاه دانشجویان فرهنگی دانشجویی حوزه توسعه و بهبود (3
 پوشش تحت منطقه در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود (4

 دانشگاه حاکمیتی حوزه در سالمت بر موثر اجتماعی عوامل کنترل (5
 دانشگاه اطالعات فناوری هایزیرساخت بهبود (6
 وری منابع بهرهارتقاء  (7

 اهداف عملیاتی:
 :پوشش تحت منطقه در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود (1

 ساخت مراکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری و روستایی: 

 تمام مهین یمراکز بهداشت زیتجه و یاندازراه 

 شبکه مه والت یبانیو پشتبهداشتی  یتوسعه فضاها 

 شبکه زاوه یبانیو پشتبهداشتی  یتوسعه فضاها 

  ارتقا کیفیت خدمات سالمت 

 هایماریکاهش عوامل خطر و بار ب 

 به خدمات سالمت  یعادالنه و همگان یدسترس 

 از خشونت یریشگیپوشش خدمات پ شیافزا 

 تیفیافزایش امید به زندگی سالمت با ک 

 منیمطلوب، سالم و ا ییبه سبد غذا یرانیا یخانوارها یمندو بهره یدسترس زانیم شیافزا  

  یو فرزندآور یسالمت بارورارتقاء 
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  معاونت بهداشتی:های اهداف و برنامه

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

مراکز  ی، تجهیزاندازراه. 1

 تمام  مهین یدرمان یبهداشت

   مرکز بهداشت )معاونت بهداشتی( تربت حیدریهساخت 
   مرکز خدمات جامع سالمت شهری طالقانیساخت 
   پایگاه سالمت باهنرساخت 

   آبادفیضمرکز خدمات جامع سالمت 
   ستاد شبکه بهداشت شهرستان مه والت

   یی شادمهرروستا یمرکز خدمات جامع سالمت شهر
   )عج( یی ولی عصرروستا یمرکز خدمات جامع سالمت شهر
   یی بایگروستا یمرکز خدمات جامع سالمت شهر

   آبادبهداشتی درمانی دولتساخت مرکز 
   یی نسرروستا مرکز خدمات جامع سالمت

   یی رود معجنمرکز خدمات جامع سالمت روستا
شهری مرکز خدمات جامع سالمت تجهیز ساختمان تحویل گرفتن و 

 محقق
  

درب ورودی، تابلوهای  تابلوی) یدرمان یمراکز بهداشت یباسازیز
در موارد نیاز، رنگ، محوطه و ...( بر اساس ها، دیوارکشی سردرب اتاق

 پروتکل مورد تایید حوزه ستاد دانشگاه

  

   افزار سیببه جای نرم نایافزار ساستفاده از نرم فیتکل نییتع افزارهای بهداشتیارتقا نرم. 2

 بهبود نیروی انسانی. 3

های ه پزشک خانواده با پایلوت برنامهاصالح نظام پرداخت در حوز
 کشوری 

  

م اندازی نظابا راه ستیپزشکان از محل ز یمندتیبهبود رضا
 ... پانسیون پزشکان نگهداری و

  

های سالمت ارتقاء شاخص. 4

ر دانشگاه جمعیت و خانواده د

متناسب با برش کشوری و 

 استانی

   کارشناسی هایگروه توسط هابرنامه هایشاخص وضعیت تعیین

ها مطابق با رای بهبود شاخصهای مورد نظر بفعالیتتدوین و اجرای 
 های طراحی شدهها و استانداردالعملدستور

  

مندی جمعیت . افزایش بهره5

تحت پوشش از خدمات سالمت 

 نسبت به سال پایه %5به میزان 

های درون و برون بخشی در زمینه بهبود تقویت ارتباطات و همکاری
 عملکرد ارائه خدمت

  

جمعیت تحت پوشش  %5ان به میزان افزایش پوشش خدمات سالمند
 (الیانهس)

  

جمعیت تحت پوشش  %5افزایش پوشش خدمات میانساالن به میزان 
 ()سالیانه

  

  جمعیت تحت پوشش  %5افزایش پوشش خدمات جوانان به میزان 
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 (سالیانه)

سبت مرگ مادران به کاهش ن. 6

 زندهصد هزار تولد در 15کمتر از 
   اجرای نظام مراقبت مرگ و میر مادران باردار

   کمی و کیفی مادران باردارای همراقبت

 ارتقاء سالمت در  مدارس. 7

به نوآموزان بدو ورود های سنجش )پوشش کمی و کیفی مراقبت
( در راستای اجرای نظام مراقبت دبستان و معاینات پیش دبستانی

 هابیماری

  

آموزان و نوجوانان غیر دانش های دانشکیفی مراقبتپوشش کمی و 
 آموز

  

ممیزی داخلی و خارجی مدارس مروج سالمت و ارتقاء کمی و کیفی 
 آن

  

های . افزایش بارداری8

 ریزی شدهبرنامه

   وریآموزش و مشاوره فرزندآ

   ها و خدمات بسته باروری سالمدستورالعملاجرای مستمر و کیفی 
نامه صیانت از جمعیت در هر سال راهبردهای انتخابی بر %100اجرای 

 عملیاتی
  

افزایش رضایتمندی از . 9

ناشویی در چارچوب زندگی ز

 به میزانسالمت جمعیتی 

 سال پایه 10% 

   ، هنگام و پس از ازدواجهای آموزش پیش از ازدواجارتقاء تعداد برنامه

ازدواج بر اساس پایش سه الزحمه مربیان مشاوره پرداخت مستمر حق
 ماهه

  

های صد زایمانافزایش در. 10

 سالیانه %10طبیعی به میزان

   باروریمه غربالگری پیشگیری و تشخیص زودرس نانااجرای بر
، های دوران پیش بارداریبهبود خدمات مامایی در اجرای مراقبت

 بارداری و بعد از زایمان
  

در سطح مراکز و بر گزاری مستمر های آمادگی زایمان تجهیز کالس
 هاکالس

  

کاهش مرگ نوزادان به . 11

 در هزار تولد زنده 7کمتر از 

هش مرگ و میر نوزادان در گزاری مستمر دوره اپیک و مداخالت کابر
 کنان و جامعه و پایش آنسطح کار

  

والدین برای سازی و توانمند HBBهای برنامهمستمر برگزاری 
 مراقبت نوزادان

  

های مشاوره ترویج تغذیه با شیر مادر جهیز و گسترش روند کالست
 در سطح مراکز

  

   هاشبکه /ساعته در سطح مراکز 48و  20تربیت و آموزش مشاورین 
سالمت نوزادان و های تهیه مستمر و پایش و ارزشیابی شاخص

 ایهای مداخلهطراحی برنامه
  

تا  5. ارتقاء سطح آگاهی 12

گروه هدف در خصوص  10%

 سبک زندگی سالم

های آموزشی و اجرای مداخالت در مورد نهادینه برگزاری مستمر دوره
، جوانان ،های سنی نوجوانانسازی سبک زندگی سالم در تمامی گروه

 میانساالن و سالمندان

  

ری از مرگ های آموزشی و مداخالت اجرایی برای پیشگیاجرای برنامه
، میانساالن و سالمندان در کودکان، نوجوانان، جوانانو میر گروه سنی 

 خصوص کاهش حوادث
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کاهش مرگ کودکان به . 13

 در هزار تولد زنده 12کمتر از 

   %100های دوران کودکی تا پوشش کمی و کیفی مراقبت
های مستمر نظام مراقبت مرگ کودکان با تشکیل کمیتهاجرای 

 اجرای مداخالت، آموزش و شهرستانی، دانشگاهی
  

ارتقای رشد و تکامل . 14

 کودکان

   هااکز تست تشخیصی بیلی در سطح شبکهگسترش و تجهیز مر
های های تکاملی کودکان بر اساس بستهپوشش کمی و کیفی مراقبت

 خدمتی
  

 مردم سالمت سواد افزایش. 15

 پایه سال درصد 25 میزان به

   سنجش سواد سالمت

   سفیران سالمت محلهسازی توانمند

   های اختصاصیاجرای کمپین

 ملی برنامه . پوشش16

 درصد 70 میزان به خودمراقبتی

 پوشش تحت جمعیت

   خودمراقبتی فردی

   خودمراقبتی سازمانی

   خودمراقبتی اجتماعی

   تربیت سفیر سالمت دانش آموزی

   تربیت سفیر سالمت دانشجوئی

کمبود ریز کاهش شیوع . 17

، Dویتامین  ،A)ویتامین  هامغذی

درصد  1آهن( به میزان  روی و

 (1391سال پایه )سال 

   دار تصفیه شدههای یدبررسی وضعیت مصرف نمک
های شاخصهای مورد نیاز و های مرتبط با تهیه مکملاجرای برنامه

 های گروه هدفپوشش مکمل
  

   های آموزشیتهیه رسانه

پوشش آموزش  افزایش. 18

 %5تغذیه ای جامعه به میزان 

 سال گذشته

آموزش تغذیه سالم به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با برگزاری 
 های عمومیکارگاه

  

   آموزش تغذیه سالم به کارکنان سایر ادارات

. ثابت نگهداشتن میزان 19

 (WHOچاقی )بر اساس اهداف 

 

دار و ارتقاء های سبوسگیری و تهیه ناننظارت بر کاهش سبوس
 کیفیت نان در سه شهرستان

  

اجرای برنامه آموزش همگانی در خصوص پیشگیری و کنترل چاقی 
 خدمات جامع سالمت با حضور کارشناس تغذیه مرکز 4در 

  

اجرای برنامه پژوهشی در خصوص شیوع عوامل مرتبط با چاقی در 
 منطقه

  

   های آموزشیتهیه رسانه
تغذیه  کاهش شیوع سوء. 20

های پروتئین و انرژی در گروه

 5آسیب پذیر)کودکان زیر 

نوجوانان و مادران باردار(   -سال

درصد نسبت به سال 1به میزان 

 پایه در مناطق با شیوع باال

   های آموزشیتهیه رسانه

جلب حمایت خیرین  پذیر باد وضعیت تغذیه در خانوارهای آسیببهبو
 سبدهای غذایی سالمت در تهیه

  

ارتقای سالمت روانی . 21

 اجتماعی و اعتیاد

طریق برگزاری جلسات آموزش مجازی،  افزایش سواد سالمت روان از
 اندازی کانال، کمپین و...مسابقات کتابخوانی، راه

  

  نامه با معاونت فرهنگی و نهاد رهبری در زمینه تولید برقراری تفاهم
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 محتوی

تحقیقاتی در خصوص سالمت روانی اجتماعی و  هایاجرای پروژه
 اعتیاد

  

    DIC اندازی مرکز گذریپیگیری راه

   پیگیری جذب کارشناس سالمت روان برای مراکز دارای پست
سند های توسعه سالمت روانی اجتماعی منطقه از طریق کارگروه

 های اجتماعیسالمت روان و پیشگیری از آسیب
  

 افزارهای بهداشتینرمارتقا . 22
   افزار سیبافزار سینا به جای نرمتعیین تکلیف استفاده از نرم

   جی ای اس شدن مراکز
بهبود نظام پرداخت . 23

 کارکنان حوزه بهداشت
های اصالح نظام پرداخت در حوزه پزشک خانواده با پایلوت برنامه

 کشوری
  

. بهبود رضایتمندی پزشکان 24

 از محل زیست
اندازی نظام مندی پزشکان از محل زیست با راهبهبود رضایت

 نگهداری و... پانسیون پزشکان
  

 احتمال نسبی کاهش. 25

 70 تا 30) زودرس هایمرگ

 هایبیماری از ناشی( سال

 پایان تا %10 میزان به غیرواگیر

 برنامه

های های قلبی عروقی از طریق خرید دستگاهخطرسنجی سکته
ها و یا عقد قراداد با ی سکتهجهت انجام آزمایشات خطرسنجلیپیدومتر 

 آزمایشگاه بخش خصوصی و جذب کمک خیرین در این زمینه

  

های قلبی خصوص میزان شیوع سکته در کاربردی تحقیقات انجام
 مغزی، عوارض و علل بروز آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه

  

 از ناشی بار نسبی کاهش. 26

 هایبیماری و خطر عوامل

 پایان تا %5 میزان به غیرواگیر

 برنامه

 )برنامه جامعه ایمن( حوادث از پیشگیری برنامه ادغام پایلوت اجرای
 شهرستان یک در

  

اندازی مرکز پیشگیری از راه. 27

 هاری و حیوان گزیدگی

   مکاتبه و هماهنگی با معاونت درمان و بیمارستان نهم دی جهت
استقرار مرکز پیشگیری از هاری و حیوان تخصیص جایگاه جهت 

 گزیدگی
  

 شیوع و بروز کاهش. 28

 و انسان مشترک هایبیماری

 بروسلوز اولویت با دام

 با دام و انسان مشترک هایبیماری حوزه در کاربردی تحقیقات انجام
 بروسلوز اولویت

  

هیز زنجیره سرما به تج. 29

 آالرمسیستم هوشمند 

   هوشمندخرید ترموگراف 

   ها به پاور بانکتجهیز یخچال

   های فرسوده با یخچال نوتعویض یخچال

 مرکز اندازیراه و تجهیز. 30

 رفتاری هابیماری مشاوره

های رفتاری بر اساس چارت تامین نیروی انسانی مرکز مشاوره بیماری
 ساختمانی

  

   مهندسیسازی ساختمان مرکز مشاوره بر اساس نقشه استاندارد
 گزارش کردن مند نظام. 31

 از گزارش قابل هایبیماری

ها، ها، درمانگاهمطب سطح

زارش در کلیه های قابل گافزار بیماریاندازی نرمطراحی و راه
 هاآزمایشگاهها و ها، درمانگاهمطب
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 ...و خصوصی آزمایشگاه

های اجرایی تفکیک فعالیت. 32

مرکز بهداشت شهرستان تربت 

 حیدریه از معاونت بهداشتی

   استقرار ساختار شبکه مرکز بهداشت شهرستان تربت حیدریه

   تعیین تکلیف نیری انسانی مورد نیاز ستاد مرکز بهداشت شهرستان
تجهیز حوزه ستادی مرکز بهداشت شهرستان به تجهیزات کنترلی 

 ایبهداشت محیط و حرفه
  

ارتقاء سطح سالمت عموم . 33

از طریق دسترسی به آب مردم 

 آشامیدنی بهداشتی

   جلب مشارکت و برگزاری جلسات ساماندهی اجرای برنامه ایمنی آب

   های آبرسانیارزیابی ریسک در مجتمع
بندی و اصالح ساختار به منظور ارتقاء وضعیت بهداشت آب اولویت
 های منتخبسامانه

  

ارتقاء خدمات اجرایی . 34

 ویژهمدیریت پسماند 

فراخوان و جلب مشارکت به منظور استقرار حداقل یک شرکت مجهز 
 خدمات اجرایی پسماند ویژه

  

   تسهیل در صدور مجوزهای شرکت مدیریت پسماند ویژه
ترغیب، تشویق و پیگیری به منظور هدایت پسماندهای ویژه تولیدی 

 خطرسازی و مدیریتهای مجهز مجاز جهت بیبه شرکت
  

کنترل و عدم آبیاری مزارع . 35

 با فاضالب خام و یا پساب

جلب مشارکت به منظور ساماندهی و هدایت پساب به مسیرهای 
های دسترسی کشاورزان جهت سوء استفادهمشخص به منظور کاهش 

 احتمالی
  

کنترل و تشدید نظارت به منظور شناسایی و تحت تعقیب قراردادن 
 متخلفین احتمالی

  

مشارکت قضایی به جهت تشدید مجازات و صدور قرار بازدارنده جلب 
 جهت متخلفین

  

 یدسترس شیافزا. 36

به خدمات بهداشت  انیکارفرما

 یهاشرکت قیاز طر یاحرفه

 یخصوص

 یهامعتبر ارائه شده توسط شرکت یاتوسعه خدمات بهداشت حرفه
 یخصوص

  

 یهایماریب یکاهش نسب. 37

سالمت  ناتیمعا قیاز طر یشغل

 نیشاغل

 

مسائل  تیخصوص رعا در انیو کارفرما نیشاغل یسطح آگاه شیافزا
 هادر کارگاه یمنیو ا یابهداشت حرفه

  

   یاز مخاطرات شغل نیشاغل یسطح آگاه شیافزا

   یادوره ناتیجهت انجام معا انیو کارفرما نیشاغل بیو ترغ قیتشو
حفاظت  لیدر خصوص استفاده از وسا نیشاغل یسطح آگاه شیافزا
 مناسب یفرد

  

   هاکارگاه یسنج ندهیجهت انجام آال انیکارفرما بیو ترغ قیتشو
خصوص برخورد  در ربطیذ یهاو ارگان ییبا مراجع قضا یهماهنگ

 نیاز بازرس تیو حما نیبا متخلف یجد
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  شبکه بهداشت زاوه:

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

مراکز  ی، تجهیزاندازراه. 1

تمام در سال  مهین یبهداشت

1399 

   آبادشهری روستایی دولتمرکز خدمات جامع سالمت اندازی راه
درب ورودی، تابلوهای  تابلوی) یدرمان یمراکز بهداشت یباسازیز

ها، دیوارکشی در موارد نیاز، رنگ، محوطه و ...( بر اساس سردرب اتاق
  پروتکل مورد تایید حوزه ستاد دانشگاه

  

 

 :مه والتشبکه بهداشت 

 زمان برنامه هدف

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

مراکز  ی، تجهیزاندازراه. 1

 تمام  مهین یبهداشت

   آبادخانه بهداشت همتساخت 
   مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی شادمهرساخت 
   آبادسالمت فیضمرکز خدمات جامع ساخت 

   ستاد شبکه بهداشت شهرستان مه والتساخت 

درب ورودی، تابلوهای  )تابلوی زیباسازی مراکز بهداشتی درمانی
ها، دیوارکشی در موارد نیاز، رنگ، محوطه و ...( بر اساس سردرب اتاق

 پروتکل مورد تایید حوزه ستاد دانشگاه

  

 

 

  

 

 

 


