هدف کلی

وزن

هدف کمی

 .26دسترسی آحاد مردم جامعه به

100

 .1-26ارتقاءکمی وکیفی مراکز

وزن

برنامه

وزن

فعاليت

20

 .1-1-26اطالع رسانی وفرهنگ

15

وزن

نشانگرها

تاريخ شروع

تاريخ پايان

ستادی دانشگاهی

اصفهان

حوزه پرستاری



 .1-1-1-26تهیه کتابچه آشنایی اهداف

10

فایل کتابچه

1396/03/31 1396/03/01

ارائه مراقبت های پرستاری درمنزل

سازی در رابطه با شرح وظایف

 .2-1-1-26چاپ و توزیع کتابچه آشنایی اهداف

10

فهرست مراکز مرتبطی که کتابچه را دریافت نموده اند

1396/04/31 1396/04/01





ایمن در سطوح مختلف نظام

 Home Careو ترجیحاً ادغام در

ومزایای استفاده از خدمات مراکز

 .3-1-1-26تهیه یک برنامه تلویزیونی

20

فایل کم حجم خالصه برنامه تلوزیونی  /لینک برنامه

1396/05/31 1396/05/01





سالمت در تمامی نقاط کشور

نظام شبکه و رساندن به شاخص هر

ارائه مراقبتهای پرستاری درمنزل

 .4-1-1-26انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماهه اول

20

فایل متنی /لینک مصاحبه

1396/04/31 1396/04/01





 .5-1-1-26انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماهه دوم

20

فایل متنی /لینک مصاحبه

1396/07/30 1396/07/01





 .6-1-1-26انجام مصاحبه مطبوعاتی در سه ماه سوم

20

فایل متنی /لینک مصاحبه

1396/09/30 1396/09/01










مراقبت های پرستاری با کیفیت و

 50000نفر یک مرکز

 .1-2-1-26تدوین چک لیست

20

چک لیست

1396/03/31 1396/02/01



سازی استاندارد های نظارتی و

 .2-2-1-26صدور ابالغ کارشناس نظارت

20

شماره پست یا ابالغ کارشناس

1396/04/31 1396/04/01



اعتباربخشی در ارائه مراقبت های

 .3-2-1-26ارائه گزارش انجام نظارتهای سه ماهه اول

15

گزارشات نظارت

1396/04/31 1396/04/01



پرستاری در منزل

 .4-2-1-26ارائه گزارش انجام نظارتهای سه ماهه دوم

15

گزارشات نظارت

1396/07/30 1396/07/01





 .5-2-1-26ارائه گزارش انجام نظارتهای سه ماهه سوم

15

گزارشات نظارت

1396/09/30 1396/09/01





15

گزارشات نظارت

1396/12/15 1396/12/01





 .2-1-26نظارت نظام مند بر پیاده

15

 .6-2-1-26ارائه گزارش انجام نظارتهای سه ماهه چهارم
 .3-1-26تصویب تعرفه های

10

مراقبت در منزل و پوشش بیمه ای

 .1-3-1-26ارائه گزارش از ادغام تعرفه های home care

100

نامه ثبت درکتاب

1396/07/30 1396/06/01



آنها
 .4-1-26جذب حمایت های مالی

15

و بیمه ای

 .1-4-1-26عقد تفاهم نامه با موسسه قرض الحسنه پرستاری

20

قرارداد

1396/05/30 1396/04/01



 .2-4-1-26برگزاری جلسه با شورایعالی بیمه در سه ماهه دوم

10

صورتجلسه

1396/07/30 1396/07/01



 .3-4-1-26برگزاری جلسه با شورایعالی بیمه در سه ماهه سوم

10

صورتجلسه

1396/09/30 1396/09/01



 .4-4-1-26برگزاری جلسه با شورایعالی بیمه در سه ماهه چهارم

10

صورتجلسه

1396/12/15 1396/12/01



10

مصوبه شورایعالی بیمه

1396/09/30 1396/09/01



20

صورتجلسه

1396/07/30 1396/07/01



20

صورتجلسه

1396/12/15 1396/12/01



سخاوت

 .5-4-1-26تصویب در شورایعالی بیمه
 .6-4-1-26برگزاری جلسه با شرکت های بیمه ای خصوصی
شش ماهه اول
 .7-4-1-26برگزاری جلسه با شرکت های بیمه ای خصوصی
شش ماهه دوم
 .5-1-26ایجاد واحد home

15

 careدر مراکز بیمارستانی

 .1-5-1-26ارائه گزارش راه اندازی واحد مشاوره در بیمارستان
ها شش ماهه اول
 .2-5-1-26ارائه گزارش نظارت بر واحدهای مشاوره بیمارستان

50

گزارشات نظارت

1396/12/15 1396/12/01

 .1-6-1-26تهیه RFP

40

RFP

1396/03/31 1396/03/01



 .2-6-1-26عقد قرارداد

30

قرارداد

1396/07/30 1396/06/01



 .3-6-1-26پیاده سازی نرم افزار

30

برنامه نرم افزاری

1396/12/15 1396/11/01



 .1-7-1-26برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه اول

25

صورتجلسه

1396/05/01 1396/04/01



دستورالعمل نحوه همکاری مراکز

 .2-7-1-26برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه دوم

25

صورتجلسه

1396/08/01 1396/07/01



جامع سالمت و پایگاه های سالمت

 .3-7-1-26برگزاری جلسه هماهنگی سه ماهه سوم

25

صورتجلسه

1396/09/30 1396/09/01



با مراکز home care

 .4-7-1-26تدوین دستورالعمل

صورتجلسه

1396/10/30 1396/10/01



 .5-7-1-26تصویب دستورالعمل

صورتجلسه

1396/11/30 1396/11/01



 .6-7-1-26ابالغ دستورالعمل

25

صورتجلسه /دستورالعمل

1396/12/15 1396/12/01



 .1-1-2-26پایلوت و پیاده سازی نرم افزار در سه دانشگاه

25

لینک سامانه

1396/03/15 1396/02/01



25

لینک سامانه

1396/04/31 1396/04/01



25

گانت چارت

1396/07/30 1396/07/01

 .6-1-26طراحی و استقرار سامانه

15

الکترونیکی جامع home care
 .7-1-26تدوین و ابالغ

 .2-26اعطای پروانه صالحیت
حرفه ای به حداقل  20000نفر از
پرستاران واجد شرایط

1396/07/30 1396/07/01


ها شش ماهه دوم

15

50

ابالغ مسئول /عکس از فضای در نظر گرفته شده



 .1-2-26پیاده سازی و استقرار
سامانه صالحیت حرفه ای

15

50

 .2-1-2-26اعطاء دسترسی به سامانه به مسئولین واحد های
صدور صالحیت حرفه ای
 .3-1-2-26ارائه گزارش مراحل صدور پروانه صالحیت حرفه ای
شش ماهه اول
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حرفه ای به حداقل  20000نفر از
هدف کلی

وزن

کمیشرایط
هدفواجد
پرستاران

سامانه صالحیت حرفه ای
وزن

برنامه

وزن

فعاليت

وزن

نشانگرها

تاريخ شروع

25

فایل گزارش

1396/12/15 1396/12/01

 .1-2-2-26تدوین چک لیست های نظارتی

40

چک لیست

1396/02/31 1396/02/01



 .2-2-2-26تدوین دستورالعمل

20

دستورالعمل

1396/02/31 1396/02/01



 .4-1-2-26ارائه گزارش مراحل صدور پروانه صالحیت حرفه ای
شش ماهه دوم
 .2-2-26طراحی و اجرای نظام

50

پایش و ارزشیابی صالحیت حرفه

تاريخ پايان

ستادی دانشگاهی





 .3-2-2-26ارائه گزارشات نظارتی

20

گزارشات نظارت

1396/12/15 1396/11/01

 .1-1-3-26فراخوان اعالم پیشنهادات

10

نامه به دانشگاهها

1396/01/31 1396/01/15



 .2-1-3-26جمع بندی و تهیه پیش نویس اولیه

10

فایل پیش نویس

1396/03/31 1396/03/01



در بالین و در سطح جامعه به

 .4-1-3-26بررسی پیش نویس اولیه

10

صورتجلسات

1396/04/31 1396/04/01



میزان %100

 .5-1-3-26ارسال پیش نویس

10

فایل پیش نویس

1396/05/15 1396/05/01



 .6-1-3-26اعالم نظر مجدد دانشگاهها

20

نامه به دانشگاهها

1396/05/31 1396/05/16

 .7-1-3-26جمع بندی نظرات و تهیه پیش نویس نهایی

 .3-26ساماندهی روش های

10

مدیریت و مراقبت های پرستاری

ای
 .1-3-26بازنگری فرم ثبت

50

گزارش پرستار

 .2-3-26تدوین فرم های ثبت

50

گزارش مدیریتی پرستاری ( مترون
و سوپروایزر )
 .4-26تحقق شاخص های ملی

10

 .1-4-26بازنگری شاخص ها

50

20

فایل پیش نویس

1396/07/30 1396/07/01



 .8-1-3-26تصویب و ابالغ

20

نامه به حوزه مرتبط

1396/08/30 1396/08/15



 .1-2-3-26تهیه پیش نویس اولیه

30

پیش نویس

1396/02/31 1396/02/01



 .2-2-3-26جمع بندی و ابالغ

30

نامه به دانشگاهها

1396/03/31 1396/03/01



1396/05/31 1396/05/01



 .3-3-3-26ابالغ دستورالعمل

40

دستورالعمل

 .1-1-4-26برگزاری  4جلسه هماهنگی

50

صورتجلسه

96/02/01

96/03/31



50

ابالغ نرم ها

96/05/01

96/06/15



20

RFP

 .2-1-4-26بررسی شاخص های شش ماهه دوم 95و استخراج

مراقبت های پرستاری در جامعه و

 normها

بالین از طریق ساماندهی و ایجاد
 .2-4-26استقرار ساز وکار دیده

وحدت رویه و ارتقا شاخصهای ملی

50



 .1-2-4-26تهیه RFP

1396/03/15 1396/02/01

 .2-2-4-26عقد قرارداد

20

قرارداد

1396/06/15 1396/05/01

میزان  ( %40دستیابی به تحقق 4

 .3-2-4-26پیاده سازی نرم افزار

30

برنامه نرم افزاری

1396/09/15 1396/08/01



شاخص از 10شاخص ملی )

مراقبتهای پرستاری در بالین به

 .5-26تأمین مراقبت های اولیه

15

براساس نظام سطح بندی خدمات

 .1-5-26تعیین تعداد کمبود

10

نیروی کمک پرستار

از طریق به کارگیری  10000نفر

 .2-5-26تدوین شرح وظایف و

کمک پرستار یکساله تربیت شده و

ایجاد جایگاه سازمانی و شرایط

تالش برای تربیت این نیرو ها در

احراز

40

صورت نیاز










بانی شاخص های ملی پرستاری

اصفهان

 .2-26اعطای پروانه صالحیت

15

 .1-2-26پیاده سازی و استقرار

50

حوزه پرستاری

 .4-2-4-26ارائه گزارش شاخص های شش ماهه اول

10

فرم اکسل

96/07/01

96/07/30







 .5-2-4-26ارائه گزارش شاخص های شش ماهه دوم

10

نرم افزار آماری

96/12/01

96/12/15







 .6-2-4-26تدوین و ابالغ دستورالعمل ارتقا شاخصها

10

صورتجلسه

1396/02/31 1396/02/01



 .1-1-5-26نیاز سنجی از دانشگاه ها

100

مکاتیه

1396/02/31 1396/02/01



 .1-2-5-26تعیین نمایندگان نظارت در دانشگاه ها

20

مکاتبه

1396/03/31 1396/03/01



 .2-2-5-26برگزاری جلسات هماهنگی

10

صورتجلسه

1396/03/31 1396/03/01



 .3-2-5-26ارائه گزارشات نظارت های شش ماهه اول

10

گزارشات نظارت

1396/07/311 1396/07/01



 .4-2-5-26ارائه گزارشات نظارت های شش ماهه دوم

10

گزارشات نظارت

1396/12/15 1396/12/01



 .5-2-5-26تصویب شرح وظایف

25

صورتجلسه

1396/04/31 1396/04/01



 .6-2-5-26تصویب جایگاه سازمانی

25

صورتجلسه

1396/04/31 1396/04/01



صورتجلسه





 .1-3-5-26برگزاری جلسات هماهنگی

50

1396/04/31 1396/03/01



 .2-3-5-26اخذ مجوز بکارگیری نیرو ها

50

مجوز بکارگیری

1396/06/15 1396/05/01







 .6-26استقرار کامل سامانه جامع

10

 .1-1-6-26ثبت اطالعات در سامانه جامع مدیریت

40

برنامه های ثبت شده

1396/03/15 1396/02/01







مدیریت پرستاری و  ISHIFTبه

سامانه جامع مدیریت پرستاری

 .2-1-6-26ارائه گزارش اطالعات شش ماهه اول

30

نرم افزار آماری

96/07/01

96/07/30







میزان  %100در دانشگاه های علوم
 .7-26ساماندهی ارائه دهندگان

10

ونظرخواهی از دانشگاه ها بازنگری
 .1-7-26تدوین آیین نامه مسیر

 .3-1-6-26ارائه گزارش اطالعات شش ماهه دوم

30

نرم افزار آماری

96/12/01

96/12/15







30

صورتجلسات

 .3-5-26اخذ مجوز بکارگیری و

50

توزیع نیروهای آموزش دیده کمک

مراقبت های پرستاری در بالین بر
اساس نوع سطح خدمت ،مدرک

 .1-6-26استمرار پیاده سازی

100

30

 .1-1-7-26تشکیل جلسات هماهنگی

ارتقاء شغلی حرفه ای پرستاری

 .2-1-7-26تدوین پیش نویس آیین نامه و دستورالعمل های

()Laddering

اجرایی پایلوت در ده دانشگاه

استقرار نظام ارتقاء پلکانی حرفه ای

 .2-7-26پیاده سازی و اجرای

( )Ladderingدر پرستاری در ده

آزمایشی مسیر ارتقاء شغلی حرفه

دانشگاه علوم پزشکی کشور (

 .3-7-26نظارت و پایش روند

دانشگاه مرکز هرقطب )

اجرای آزمایشی مسیر ارتقاء شغلی
حرفه ای پرستاری در ده دانشگاه
علوم پزشکی کشور ( دانشگاه مرکز
هرقطب )

40
30

1396/03/15 1396/02/01



1396/03/31 1396/03/15





40

نامه به دانشگاهها

 .1-2-7-26فرخوان و جمع آوری نظرات

50

گزارش ده دانشگاه

1396/03/31 1396/02/08

 .2-2-7-26جمع بندی و تدوین و ابالغ آیین نامه نهایی

50

اخذ تأیید آیین نامه از مقام محترم وزارت

1396/04/31 1396/04/01

 .3-1-7-26ابالغ به دانشگاههای پایلوت

تحصیلی و سابقه خدمت از طریق

30

نسخه مقدماتی آیین نامه و پیش نویس

1396/03/15 1396/02/01







 .1-3-7-26ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه اول

25

گزارش نظارت

1396/04/31 1396/04/01







 .2-3-7-26ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه دوم

25

گزارش نظارت

1396/07/30 1396/07/01
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 .7-26ساماندهی ارائه دهندگان

10

مراقبت های پرستاری در بالین بر
اساس نوع سطح خدمت ،مدرک
تحصیلی و سابقه خدمت از طریق
استقرار نظام ارتقاء پلکانی حرفه ای
هدف کلی

وزن

پرستاری در ده
()Laddering
هدفدرکمی

وزن

دانشگاه علوم پزشکی کشور (

برنامه
 .3-7-26نظارت و پایش روند

وزن
30

فعاليت

نشانگرها

وزن

تاريخ شروع

تاريخ پايان

ستادی دانشگاهی

اجرای آزمایشی مسیر ارتقاء شغلی

دانشگاه مرکز هرقطب )

حرفه ای پرستاری در ده دانشگاه
علوم پزشکی کشور ( دانشگاه مرکز
هرقطب )
 .1-8-26تدوین آیین نامه و

 .3-3-7-26ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه سوم

25

 .4-3-7-26ارائه گزارش پایش اجرای طرح سه ماهه چهارم

25

گزارش نظارت
گزارش نظارت

1396/10/30 1396/10/01







1396/12/15 1396/12/01







 .1-1-8-26تشکیل کار گروه

20

ابالغ کارگروه

96/01/15

96/01/31



پرستاری جامعه نگر

دستورالعمل آموزش و فعالیت

 .2-1-8-26مطالعه وضعیت موجود کشور

20

مستندات نظرات

96/02/01

96/02/31





(سالمندی،کودکان،معلولین ) در

پرستار سالمت جامعه و سالمندی

 .3-1-8-26ارائه گزارش مطالعه تطبیقی

20

مکاتبه با دانشگاههای کشورهای منتخب

96/02/01

96/02/31





در نظام شبکه

 .4-1-8-26تدوین پیش نویس آیین نامه و دستورالعمل ها

30

صورتجلسات

96/03/01

96/04/15





 .5-1-8-26ابالغ آیین نامه و دستورالعمل های اولیه

10

نامه ابالغ

96/04/16

96/04/31



20

نامه

96/03/01

96/03/15



 .8-26تأمین مراقبت های

مراکز سالمت نظام شبکه (

10

25

عملیاتی نمودن مصوبه برنامه ششم
) با تربیت و آموزش حداقل 1000

 .2-8-26آموزش پرستار سالمت

پرستار سالمت جامعه و سالمندی

جامعه و سالمندی و فعالیت

 .2-2-8-26فراخوان پرستاران جهت گذراندن دوره ها در مراکز

پایلوت در نظام شبکه

منتخب

از طریق گذراندن دوره های

اصفهان

حوزه پرستاری

25

آموزشی کوتاه مدت تخصصی با
پایه کارشناسی
 .3-8-26پایش و ارزیابی اجرای

 .1-2-8-26شناسایی مراکز منتخب

96/03/16

96/04/31





 .3-2-8-26برگزاری دوره های آموزشی

30

تعداد دوره ها و نیرو های آموزش دیده

95/05/01

95/08/30





 .4-2-8-26جذب و فعالیت نیرو ها در مراکز منتخب

20

تعداد نیروهای جذب شده

96/09/01

96/09/31





30

 .1-3-8-26ارائه گزارش فعالیت نیروها در مراکز پایلوت

پایلوت فعالیت پرستار سالمت

کشوری فعالیت پرستار سالمت
جامعه و سالمندی در نظام شبکه

نامه فراخوان

25
96/11/01

100

96/12/15





گزارشات نظارت

جامعه و سالمندی
 .4-8-26تدوین آیین نامه اجرای



25

 .1-4-8-26جمع آوری نظرات

30

 .2-4-8-26برگزاری جلسات هماهنگی و تهیه پیش نویس نهایی

40

 .3-4-8-26ابالغ آیین نامه و دستورالعمل نهایی

30

193

فایل نظرات
صورتجلسات
نامه ابالغ

96/10/01

96/10/30





96/11/01

96/11/30





96/12/01

96/12/15



