




  

   سالمت بخشدر  مصرف ياصالح الگو

كشور كه به  هزينه كردن منابع مالى  ما در زمينه مصرف، در زمينه": مي فرمايند ۱۳۸۸در بيانات خود به مناسبت حلول سال  يمقام معظم رهبر

توجهى هسـتيم، كـه    آيد، دچار نوعى بى مىوجود  مسئولين كشور با زحمت زياد به  ميهن ما و به وسيله برادران هم  همه  به وسيله خود ما و  وسيله

مردم و بخصوص از مسئولين درخواست ميكنم، خواهش ميكنم كه در ايـن   من از عموم .اهتمام خاص بايستى اين را تبديل كنيم به يك توجه و

ـ  ريـزى  برنامهرا در اين سال زياد كنند، افزايش بدهند و براى اصالح الگوى مصرف  زمينه فعاليت خودشان لـذا مـن ايـن سـال را، سـال        .دكنن

 -اسـت  » اصالح الگـوى مصـرف  «كه  -و اميدوارم كه اين عنوان  ميدانم »حركت مردم و مسئولين به سوى اصالح الگوى مصرف«

بهتـرين   از منابع كشورمان بـه  ما بتوانيم برطبق اين شعار مهم و حياتى و اساسى براى كشور عمل كنيم و  و همه باشد ما دستورالعمل  براى همه

  ".وجهى استفاده نمائيم

پيـرو سـخنان    .در وزارت بهداشت صـورت گرفتـه اسـت   منابع  يمصرف و افزايش بهره ور يبهينه سازاه ردر ساليان گذشته در  ياقدامات مهم

و خـدمات   يشـک علـوم پز  يو دانشگاه ها يدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک و اجرايي يمجموعه فعاليـت هاي مطالعاتفوق ارزشمند 

  .اين برنامه تدوين شده استرفته است که باعنايت به آنها و ساير موسسات وابسته انجام گ يدرمان يبهداشت

  

  :يهدف کل

  در سالمت هاشاخص يبه منظور ارتقا سالمتبخش و عادالنه مردم از خدمات  يمنطق يافزايش بهره مند

  :اختصاصياهداف 

 سالمت شبخارتقا کارکرد توليت و حاکميت در  .۱

 سالمت اجرايي يدر برنامه ها يمنابع مال يافزايش کارايي تخصيصي و فن .۲

در بخـش   ي، مواد و تجهيزات، اطالعات و تسهيالت فيزيکيدارويي، منابع انسان يدر توليد و استفاده از فرآورده ها يافزايش بهره ور .۳

 سالمت

 مداوم سالمتهزينه اثربخش، يک پارچه و عادالنه به  خدمات  يافزايش دسترس .۴

  

  



  :پروژه ها

  :حوزه سالمت يبخش عموم) الف

موسسات اينگونه وجود دارد در  يدر هزينه ها يکل يکه در صرفه جويي ها ينيز هست تمام مطالب يخدمات يبخش هااز  يحوزه سالمت باتوجه به اينکه يک

  :وسيع در اين زمينه را تشکيل دهد ياند خود بستروسيع در واقع مي تو يبه علت پراکندگ ياين حوزه بايد رعايت گردد ؛ بخش عموم

  زمان  اجرات يريمد  يهماهنگ تدوين و  برنامه/ طرح

و  يعلوم پزشک يکليه دانشگا ها وزارت و  در ياستقرار سيستم اتوماسيون ادار

  موسسات وابسته

 يحوزه مشاور وزير در امـور فنـاور  

  اطالعات

ساير  يبا همکار معاونت توسعه

علوم  يهاهانشگا معاونت ها، د

  و موسسات وابسته يپزشک

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا

 يحوزه مشاور وزير در امـور فنـاور    اطالعات و ارتباطات سالمت يبستر فن آورگام به گام توسعه 

  اطالعات

 يهـا همعاونت ها، دانشـگا  ه يکل

و موسســـات  يعلـــوم پزشـــک

  وابسته

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا

تلفـن،  گـاز،  مصـرف بهينـه آب، بـرق،     يبـرا الزم  يتهيه و ابالغ بخش نامه هـا 

  باتوجه به تجربيات موفق دانشگاه ...سوخت ، کاغذ

سـاير معاونـت هـا،     يبا همکار  معاونت توسعه

و  يعلـوم پزشـک   يهـا هدانشگا 

  موسسات وابسته

ــا  ــا پاي ــرداد ت ن خ

۱۳۸۹  

در  ينوين ارتبـاط  يها ياستفاده از فناور يبراالزم  يتهيه و ابالغ بخش نامه ها

   يامين خدمات نگهبانت

، معاونت توسـعه و   يبا همکار  حراست

و  يعلـوم پزشـک   يهـا هدانشگا 

  موسسات وابسته

ــا  ــا پاي ــرداد ت ن خ

۱۳۸۹  

  

  بخش اختصاصي در حوزه سالمت) ب

  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

سالمت استان در دانشگاه  يتشکيل و تقويت واحد برنامه ريز  تيتول

در تصميم  يمشورت يکشور به عنوان بازو يعلوم پزشک يها

هيئت امنائ و هيئت  يبرشواهد برا يمبتن يو برنامه ريز يگير

  رئيسه دانشگاه، کارگروه سالمت و امنيت غذايي استان

ن و يمعاون   ياستگذاريس يشورا

 يدانشگاه ها

 يعلوم پزشک

  کشور

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا

و  يکارگروه ويژه بهبود بهره ور"ي اجراي يتشکيل و تقويت علم

سال  يو تدوين و ارسال برنامه عمليات" مصرف ياصالح الگو

  مصرف در وزارت ياصالح الگو يبه ستاد مل ۱۳۸۹

 يدانشگاه ها  معاونت توسعه

و  يعلوم پزشک

  موسسات وابسته

تا پانزدهم 

  ۱۳۸۹ارديبهشت 

  ۱۳۸۹ن خرداد پايا  معاونت توسعه  يسياست گذار يشورا  مصرف در نظام سالمت يسند سياست اصالح الگو يبازبين

  ۱۳۸۹ن خرداد پايا  معاونت توسعه  يسياست گذار يشورا  در وزارت بهداشت يتدوين سند سياست اصالح فرهنگ سازمان

 يبرا (Data Policy)سالمت  يتدوين سند سياست داده ها

  زمال يداده ها يو تحليل و بکارگير يمنطق يگردآور يسامانده

معاونت پژوهش   يسياست گذار يشورا

  يو فناور

  ۱۳۸۹ن شهريور پايا



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

به گروه  يغيررسم يپرداخت ها کنترلتدوين سند سياست 

  خش سالمت در ب يو غيرپزشک يپزشگ

  يشورامعاونت درمان و 

  يسياست گذار 

معاونت درمان 

ساير  يبا همکار

  معاونت ها

ن شهريور پاياتا 

۱۳۸۹  

در جهت  يليتحص يفمندکردن بورس هاتدوين سند سياست هد

  کشور ينيازها

سياست  يشوراو  يمعاونت آموزش

  يگذار

  يآموزش معاونت

ساير  يبا همکار

معاونتها و 

 يدانشگاه ها

و  يعلوم پزشک

  موسسات وابسته

ن شهريور پاياتا 

۱۳۸۹  

تشخيص (آزمايشات پاراکلينيک يتدوين سند سياست تجويز منطق

  ..).و  يتصويربردار -يطب

  يشورامعاونت درمان و  

  يسياست گذار 

 درمان  معاونت

ساير  يبا همکار

معاونتها و 

 يدانشگاه ها

و  يعلوم پزشک

  موسسات وابسته

ن شهريور پاياتا 

۱۳۸۹  

برنامه واکسيناسيون  يو اجرا يتدوين سند سياست بهبود محتو

   يمل

سياست  يشوراو  يمعاونت بهداشت

  يگذار

  

ن شهريور اياپتا   يمعاونت بهداشت

۱۳۸۹  

 يتمام يبا همکار  يسياست گذار يشورا  تدوين نقشه نظام سالمت  

معاونت ها،  

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

پايان شهريور ماه 

۱۳۸۹  

، دبيرخانه يسياست گذار يشورا  تدوين برنامه جامع ارتقاء عدالت در سالمت 

  سالمت و امنيت غذايي يعال يشورا

، يمعاونت بهداشت

 معاونت درمان و 

دبيرخانه مولفه 

 ياجتماع يها

  سالمت

  ۱۳۸۹پايان آذر ماه 



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

با تاکيد " شبکه ارائه خدمات جامع و همگاني سالمت" يبازطراح

بر مراقبت اوليه سالمت ، خدمات سرپايي و مراقبت در خانواده 

مبتني بر سطح بندي و نظام ارجاع با محوريت پزشک خانواده و 

  استقرار آن  يگاه ها برادانش يتوانمندساز

حوزه قائم مقام وزير در امور گسترش 

  سالمت يشبکه مل

 يتمام يبا همکار

معاونت ها،  

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

و اصالح برنامه توسعه ) يو نتيجه ا يشکل(يمشارکت يارزشياب

  هيئت امنايي يبيمارستان ها

نت معاو يدرمان با همکارمعاونت 

  توسعه 

 يموسسه مل

 تحقيقات سالمت

با مشارکت مراکز 

 يدولت يتحقيقات

  يو غيردولت

ن شهريور تا پايا

۱۳۸۹  

و اصالح برنامه استقرار ) يو نتيجه ا يشکل(يمشارکت يارزشياب

  مديريت جامع کيفيت در وزارت بهداشت

 يموسسه مل  و معاونت درمان معاونت توسعه

تحقيقات سالمت 

ز با مشارکت مراک

 يدولت يتحقيقات

  يو غيردولت

ن شهريور تا پايا

۱۳۸۹  

 يدانشگاه ها   يقات و فناوريتحق معاونت  شهرک دانش و سالمت در استان ها  يراه انداز يامکان سنج

  يعلوم پزشک

تا پايان شهريور 

۱۳۸۹ 

  

 يتمام يبا همکار  تحقيقات سالمت يموسسه مل   سالمت باني ديده شبکه"و استقرار  يطراح

عاونت ها،  م

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

درمان فوري و (قانون برنامه چهارم توسعه ۹۲ماده  ياجرا يارزشياب

و ) بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي

  .برنامه پنجم ياصالحات الزم برا

 يموسسه مل  و معاونت توسعه معاونت درمان

 تحقيقات سالمت

رکت مراکز با مشا

 يدولت يتحقيقات

  يو غيردولت

تا پايان شهريور 

۱۳۸۹  

 کننده تهديد کاالهاي و خدماتتدوين و ابالغ مصاديق 

 ي، آيين نامه ها و دستورعمل ها)يو غيرپزشک يپزشک(سالمت

  يممنوعيت تبليغات رسانه ا يو پايش اجرا الزم

و معاونت درمان با  يمعاونت بهداشت

  يذاراستگيس يشورا يهمکار

 يتمام يبا همکار

معاونت ها،  دانشگاه 

ها و موسسات 

وابسته و ساير بخش 

  درگير يها

  ۱۳۸۹تا پايان سال 



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

 يارزياب(سالمت يکيفيت خدمات و کاالها ينظام تعال يطراح

و  يبالين يخدمت، راهنماها يسالمت، بسته ها يها يفناور

در  يو استقرار تدريج...)  ، ي، حاکميت بالينيسالمت عموم

  وزارت بهداشت ، دانشگاه ها و موسسات وابسته 

 يو شورا و درمان يمعاونت بهداشت

   ياستگذاريس

 يموسسه مل

 تحقيقات سالمت

با مشارکت مراکز 

 يدولت يتحقيقات

  يو غيردولت

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

 ينشان اصالح الگو يو اعطا يو منطقه ا يجشنواره مل يبرگزار

  رت ساالنه در طول برنامه پنجممصرف در نظام سالمت به صو

 يدانشگاه ها  معاونت توسعه 

  يعلوم پزشک

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

توليد و توزيع منابع  يضوابط برنامه سامانده ياجرا

 ...)همايش و ( يو مداخالت آموزش...) پوستر، پمفلت و (يآموزش

  

ر يمشاور وزو حوزه  يمعاونت بهداشت

، يدر امور آموزش مداوم جامعه پزشک

ن کننده يي، ارتقا و تعيآموزش عموم

  سالمت يها

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

تا پايان خرداد سال 

۱۳۸۹  

 يبرون سپار يبرنامه ها) يو نتيجه ا يشکل(يمشارکت يارزشياب

  در وزارت بهداشت  يو تخصص يخدمات پشتيبان

 يموسسه مل  ياستگذاريس يو شورا معاونت توسعه

تحقيقات سالمت 

مراکز  يکاربا هم

 يدولت يتحقيقات

  يو غيردولت

تا پايان شهريور 

  ۱۳۸۹سال 

 
در سامانه ارائه  (Patient Safety)بيمار  ينظام ايمن يبازبين

  خدمات سالمت و تهيه سند سياست

سياست  يشورا ومعاونت درمان 

  يگذار

 يمعاونت بهداشت

  و درمان

ن شهريور تا پايا

۱۳۸۹  

سالمت به منظور مرجع شگاه نظام يک پارچه آزماي يطراح

، دارويي و ي، درمانيآزمايشات بهداشت ياز همپوشان يجلوگير

 آن يو استقرار تدريجموادغذايي 

 يبا همکار آزمايشگاه مرجع سالمت

  ياستگذاريس يشورا

 يموسسه مل

 تحقيقات سالمت

با مشارکت مراکز 

 يدولت يتحقيقات

  يو غيردولت

ن شهريور ماه تا پايا

۱۳۸۹  

برنامه استفاده از ) يو نتيجه ا يشکل( يمشارکت يارزشياب

 يمديريت شده در بيمارستان ها يمراقبت ها يدستورعمل ها

  کشور 

 يموسسه مل  يمعاونت درمان و معاونت بهداشت

تحقيقات سالمت 

با مشارکت مراکز 

 يدولت يتحقيقات

  يو غيردولت

ن شهريور ماه تا پايا

۱۳۸۹  

  معاونت توسعه   در موسسات ارائه خدمات سالمت يانتقويت مديريت درون سازم

  

  

  

دانشگاه  يهمکاربا 

  يعلوم پزشک يها

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

  :يتامين مال

  

در استان و هدايت مشارکت " صندوق خيرين سالمت"تشکيل 

در  يخيرين در ارتقاء سالمت از طريق اولويت سرمايه گذار

هزينه  يتامين مالاوليه سالمت، آموزش، پژوهش و  يمراقبت ها

  اسف بار سالمت يها

معاونت  يبا همکار معاونت توسعه

  درمان و يبهداشت

 يدانشگاه ها

  يعلوم پزشک

تا پايان شهريور 

۱۳۸۹  

 يبا همگار  يمعاونت تحقيقات و فناور   "سالمت نظام کاربردي هاي پژوهش توسعه صندوق"تهيه اساسنامه 

 يموسسه مل

  تحقيقات

ن خرداد تا پايا

۱۳۸۹  

ساختار بيمه سالمت،  تدوين برنامه استقرار و قرهتگ  يطراح

  آن ياز مزايا يآگاه يبرا يساز

 يبا همکار  معاونت درمان

 يدانشگاه ها

  يعلوم پزشک

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا

 يدر وزارت بهداشت برا" صندوق ارتقاء سالمت جامعه"تشکيل 

چنين نشان دار و هم يمنابع حاصل از بودجه ها يهدفمند ساز

  )عوارض کاالها و خدمات آسيب رسان به سالمت(ات سالمتيمال

تا پايان شهريور   معاونت توسعه  و معاونت درمان يمعاونت بهداشت

۱۳۸۹  

 سالمت  نامه مخارج مصيبت بار آيينو مصاديق تدوين و ابالغ 

  ، درمان و توسعهيتوسط معاونت بهداشت

 يباهمکار  معاونت درمان

، يمعاونت بهداشت

سعه و غذا و تو

  دارو

تا پايان شهريور 

۱۳۸۹  

و استقرار سامانه بازنگري ساالنه ارزش نسبي و تعيين  يطراح

هاي دولتي و غيردولتي  تعرفه خدمات استاندارد سالمت در بخش

  متناسب با قيمت تمام شده در وزارت بهداشت 

 يبا همکار  معاونت درمان

، يمعاونت بهداشت

توسعه و غذا و 

ه دارو، موسس

تحقيقات  يمل

  سالمت

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

و  يخدمات سالمت يتدوين برنامه خريد راهبرد

  در وزارت بهداشت  يپشتيبان

 يبا همکار  معاونت توسعه

معاونت 

، درمان يبهداشت

  داروو غذا و 

ن شهريور تا پايا

۱۳۸۹   



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

 يريزبودجه  بر عملکرد و يو استقرار نظام پرداخت مبتن يبازبين

و  يعلوم پزشک يدر وزارت بهداشت ، دانشگاه ها يعمليات

  موسسات وابسته

 يتمام يبا همکار  معاونت توسعه

معاونت ها،  

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا

ر يد منابع غيتول

  يمال

مديران و  يو توانمندساز يبرنامه بسترساز يو اجرا يطراح

سسات وابسته در فن وزارت، دانشگاه ها و مو يکارشناسان ستاد

  تدوين و مديريت پروژه

 يتمام يبا همکار  معاونت توسعه

معاونت ها،  

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

ن شهريور تا پايا

۱۳۸۹  

سالمت و  يعال ياجرايي عضو شورا يدستگاه ها يتوانمندساز

  استقرار پيوست سالمت  يامنيت غذايي برا

  

معاونت مرتبط و   ياستگذاريس يشرا

 يسه ملموس

تحقيقات سالمت 

مراکز  يبا همکار

و  يدولت يتحقيقات

  يغيردولت

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا

 گروه نيروهاي كيفيت و كميت سازي تدوين برنامه متناسب

 يسالمت برا يو نقشه جامع علم کشور سالمت نيازهاي با پزشكي

 خدمات دهنده ارائه هاي واحد هاي ظرفيت از بهينه استفاده

 سطح ارجاع و نظام خانواده، پزشك راهبردهاي ساسا بر سالمت

   خدمات بندي

 يتمام يبا همکار  يمعاونت آموزش

معاونت ها،  

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

ن شهريور تا پايا

۱۳۸۹  

معاونت  يبا همکار يمعاونت آموزش   يتدوين برنامه ارتقاء طب ايران

  يتحقيقات و فناور

 يتمام يبا همکار

معاونت ها،  

نشگاه ها و دا

  موسسات وابسته

ن شهريور تا پايا

۱۳۸۹  

کاهش بار  يبرا يتحقيقات يمل يتدوين برنامه تشکيل شبکه ها

  آن يدر اولويت و اجرا يها يبيمار

 يتمام يبا همکار  يمعاونت تحقيقات و فناور

معاونت ها،  

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

در حداقل يک شبکه  سالمت الکترونيکي پرونده سامانه استقرار

  هر استان   يو درمان يبهداشت

 يحوزه مشاور وزير در امور فناور

  اطالعات

 يتمام يبا همکار

معاونت ها،  

دانشگاه ها و 

  موسسات وابسته

  

  

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

محاسبه قيمت تمام  يدر راستا يتعهد ياستقرار نظام حسابدار

  و موسسات وابسته يعلوم پزشک يادانشگا ه ه يشده در نمام

علوم  يهادانشگاه  معاونت توسعه

و  يپزشک

  موسسات وابسته

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا

و  يعلوم پزشک يدانشگاه ها يتفضيل يبودجه نويس يسامانده

  موسسات هيات امنايي وابسته 

معاونت توسعه   حوزه مشاور وزير در امور هيات امنا

 يبا همکار

دانشگاه ها و 

  ت وابستهموسسا

ن شهريور اتا پاي

۱۳۸۹  

خريد تجهيزات و مواد و  يکليه ضوابط و استانداردها يبازنگر

با توجه به برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع و  يامکانات پزشک

  خدمات يطرح سطح بند

زات يتجه امورر دريقام وزمقائم 

امور ر در ي، قائم مقام وزيپزشک

 يهمکار ملی سالمت باشبکه  گسترش

   ياستگذاريس يشورا

تمامي  يبا همکار

  مرتبط يمعاونتها

 شهريور تا پايان

۱۳۸۹  

خريد مناسب در  يايجاد فضاهاو تدوين دستورعمل  يامکان سنج

و آسايش  يافزايش رضايت مند يبرا يعموم يبيمارستان ها

 بيمارستان ها  يمراجعين و تقويت منابع مال

  

 يباهمکار  معاونت توسعه 

ن و معاونت درما

  يبهداشت

تا پايان خرداد ماه 

۱۳۸۹  

توليد، خريد، توزيع، (از به هدر رفتن دارو  يتقويت برنامه پيشگير

  کشور يعلوم پزشک يدر دانشگاه ها) مصرف

 يبا همکار  معاونت غذا و دارو

 يمعاونت بهداشت

، درمان، توسعه و 

 يدانشگاه ها

  يعلوم پزشک

  ۱۳۸۹سال تا پايان 

مخاطبين مختلف به  يبرا اثربخش يد آموزشمواو توزيع تهيه 

  سالمت  يمصرف خدمات و کاالها يمنظور ترويچ اصالح الگو

حوزه مشاور وزير در امور آموزش 

، ي، آموزش عموميمداوم جامعه پزشک

  ارتقائ و تعيين کننده سالمت

ساير  يباهمکار

معاونت ها ، 

و  يدفتر وزارت

و  يروابط عموم

 يدانشگاه ها

  يعلوم پزشک

  

  

  ۱۳۸۹تا پايآن سال 



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

 يسالمت برا يرسانه ا يشبکه مل يراه انداز يتدوين برنامه برا

 يو حمايت طلب يو آموزش جامعه پزشک يعموم يفرهنگ ساز

  نمودن آن يعمليات يبرا

حوزه مشاور وزير در امور آموزش 

، ي، آموزش عموميمداوم جامعه پزشک

  ارتقائ و تعيين کننده سالمت

دفتر  يباهمکار

و روابط  يزارتو

و  يعموم

 يدانشگاه ها

  يعلوم پزشک

  ۱۳۸۹تا پايآن سال 

تدارک خدمات 

  سالمت

غني سازي از طريق برنامه جامع اصالح الگوي تغذيه جامعه تدوين 

فرآورده هاي غذايي راهبردي با ريزمغذيهاي حياتي ، کاهش ميزان 

 ۲اسيدهاي چرب ترانس كليه روغن هاي خوراكي به كمتر از 

و نمک خوراکي تا سطح مطلوب  و د و کاهش مصرف شكردرص

  آن  ياستاندارد هاو  ضوابط

 يو شورا يمعاونت بهداشت

  ياستگذاريس

  )سالمت يعاليرخانه شورايدب(  

 يبا همکار

معاونت غذا و 

  دارو و توسعه 

تا پايان خرداد 

۱۳۸۹  

برنامه جامع حفظ و ارتقاي سالمت و کاهش مخاطرات "تدوين 

سالمت  با تمرکز بر بيماري هاي غيرواگير،، "ده سالمتيتهديد کنن

سالمت  ، و  و حوادث سوانح ،ديو بازپد دينوپد يها يماريب  روان،

  کودکان و نوجوانان

 يو شورا يمعاونت بهداشت

   ياستگذاريس

  )سالمت يعاليرخانه شورايدب( 

 يتمام يبا همکار

معاونت ها،  

دانشگاه ها و 

موسسات وابسته 

خش و ساير ب

  درگير يها

تا پايان شهريور 

۱۳۸۹  

سالمت در  يبرنامه ها) يو نتيجه ا يشکل( يمشارکت يارزشياب

  ياولويت توسط و پيشنهادات اصالح

  

  

 يموسسه مل  يمعاونت بهداشت

تحقيقات سالمت 

ادارات  يبا همکار

  تخصصي

تا پايان شهريور 

۱۳۸۹  

نشگاه ها و و اجرايي در سطح ستاد وزارت، دا يعلم يتوانمندساز

شبکه ارائه خدمات جامع و "استقرار  يموسسات وابسته برا

   در کشور" برنامه عدالت در سالمت " و" همگاني سالمت

سالمت و  ير در شبکه مليقائم مقام وز

  ياستگذاريس يشورا

معاونت  يبا همکار

معاونت ، يبهداشت

و موسسه  يآموزش

تحقيقات  يمل

  سالمت

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

  يفرهنگ ساز يبرا يمناسب آموزش عموم يبرنامه ها يطراح

  آن ياجرا يبرا ينظام پزشک خانواده و بسيج رسانه ا

حوزه مشاور وزير در امور آموزش 

، ي، آموزش عموميمداوم جامعه پزشک

  ارتقائ و تعيين کننده سالمت

معاونت  يباهمکار

، درمان و  يبهداشت

و  يدفتر وزارت

و  يروابط عموم

علوم  يدانشگاه ها

  يپزشک

  ۱۳۸۹ن سال تا پايا



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

 يمل يدر صدا و سيما يمشاوره پزشک يبرنامه ها ياجراو  يطراح

 با محوريت حضور پزشک خانواده و تيم سالمت يو استان

  

حوزه مشاور وزير در امور آموزش 

، ي، آموزش عموميمداوم جامعه پزشک

  ارتقائ و تعيين کننده سالمت

 يباهمکار

، يمعاونت بهداشت

مان و  دفتر در

و روابط  يوزارت

و  يعموم

 يدانشگاه ها

  يعلوم پزشک

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

رعايت طرح با  يتوسعه منابع ساختارنحوه  يتدوين گزارش فصل

و  يعلوم پزشک ير کليه دانشگاه هادخدمات سالمت  يسطح بند

  .موسسات وابسته

 ير در شبکه با همکاريقائم مقام وز

  ي استگذاريس يشورا

 يهمکاربا 

معاونت درمان، 

 ،غذا و دارو 

 يدانشگاه ها

 ، يعلوم پزشک

 موسسات وابسته

و موسسه ملي 

  تحقيقات سالمت

  

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

 از قبيل ترويج  : مرتبط با سالمت مادر و کودک  برنامه تقويت

 يعلوم پزشک يزايمان فيزيولوژيک در دانشگاه ها

 

ساير  يهمکاربا   ي و معاونت درمانمعاونت بهداشت

معاونت ها و 

 يدانشگاه ها

  يعلوم پزشک

  

  ۱۳۸۹تا پايان سال 

سالمت يهايفن آور يابيانجام مطالعات ارز  قائم مقام  يمعاونت درمان با همکار 

  يزات پزشکيدر امور تجهر يوز

 يابيدفتر ارز

ن يو تدو يفناور

استاندارد و تعرفه 

سالمت با 

موسسه  يهمکار

قات يتحق يمل

 سالمت

۱۳۸۹پايان سال  تا  



  زمان  اجرامديريت   هماهنگيتدوين و   برنامه/ طرح  کارکرد

ها در بخش سالمت يارانه ياست هدفمند سازيسند س  ينيبازب  ياستگذاريس يشورا   

سالمت و  يعاليرخانه شورايدب(  

ييت غذايامن  

معاونت توسعه 

با همکاري ساير 

 معاونتها 

تا پايان شهريور 

۱۳۸۹ 
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