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جوع آٍري ،طجقِ ثٌذي ،تجسيِ ٍ تحليل اطالعبت هَرد ًيبز ثرًبهِّبي هختلف ثْذاضتي ،آهبرّبي
حيبتي ٍ فعبليت ٍاحذّبي ثْذاضتي ضْرستبى ثِ هٌظَر تذٍيي ثرًبهِّبي هحلي ٍ گسارش ّبي
الزم.
ضٌبخت ٍ دستِ ثٌذي هسبيل ثْذاضتي هٌطقِ ٍ تٌگٌبّبي فٌي ٍ اجرايي ثرًبهِ ّب.
ثررسي ٍ ضٌبخت اپيذهيَلَشيك ثيوبريْبي ثَهيٍ اپيذهيْب.
تْيِ ٍ اثالغ دستَرالعولّبي اجرايي الزم ثراي اجراي ثرًبهِّبي كطَري خذهبت ثْذاضتي ثراي
ٍاحذّبي تبثعِ.
ثرًبهِ ريسي ،گسترش ٍ تغييرات ٍاحذّبي ثْذاضتي هتٌبست ثب تغييرات جوعيتي ٍ تبهيي ٍ
تسْيل دسترسي اقطبر جبهعِ ثِ خذهبت ثْذاضتي.
تذاركبت ٍ پطتيجبًي فٌي ،اداري ٍ هبلي از هراكس ثْذاضتي ،درهبًي پبيگبّْب ٍ خبًِّبي ثْذاضت
تبثعِ.
هطبركت در ثرًبهِ ريسي ّب ٍ اجراي آهَزش پسضكي كِ در ٍاحذّبي ثْذاضتي ثرگسار هيضَد .
تذٍيي ٍاجراي پصٍّصّبي كبرثردي در زهيٌِ هسبيل ثْذاضتي هٌطقِ.
ارزضيبثي هٌظن خذهبت ٍ پَضص ثرًبهِّبي ثْذاضتي ضْرستبى.

تذٍيي پرٍپَزال ّبي  HSRدر راستبي اٍلَيت ّبي پصٍّطي داًطگبُ ٍ هعبًٍت ثْذاضتي ٍ ضجكِ
ثْذاضت
جوع آٍري ٍ ثررسي گسارش فعبليت هراكس ثْذاضتي درهبًي تبثعِ ٍ اثالغ ًتبيج ثِ آًْب ٍ تْيِ
گسارش ثراي ارگبًْب ٍ هقبهْبي ثبالتر.
تذٍيي ،اجرا ٍ هطبركت در اجراي ثرًبهِّبي آهَزش ثذٍ خذهت ٍ حيي خذهت كبركٌبى ثْذاضتي
ضْرستبى.
ثر آٍرد اعتجبرات هَرد ًيبز ثرًبهِّب ٍ تذٍيي ثَدجِ سبالًِ ٍ اجراي ثَدجِ هصَة.
مدیریت در ياحدَای بُداشتي:

برنامً رٍزي:
 تحليل ٍضعيت هَجَد از لحبظ فٌي ثب تَجِ ثِ ضبخص ّب
 پطتيجبًي :ثب تَجِ ثِ ٍضعيت ًيرٍي اًسبًي ،تجْيسات ،فضبّبي فيسيكي ٍ اعتجبرات
 تذٍيي ثرًبهِ تفصيلي هركس ثْذاضت ضْرستبى ٍ اٍلَيت ثٌذي ثرًبهِ
سازماودَي:

تالش ثراي استبًذارد سبزي هٌبثع ضبهل (ًيرٍي اًسبًي فٌي ٍ پطتيجبًي ،تجْيسات ،فضبّبي فيسيكي ٍ
اعتجبرات) ثر اسبض ثرًبهِّبي اٍلَيت ثٌذي ضذُ ثراي ٍاحذّبي تبثعِ.

پاٍش:
پبيص اجراي فعبليتْبي پيص ثيٌي ضذُ در ثرًبهِ تفضيلي هركس ثْذاضت ضْرستبى از ًظر اجراي
ثوَقع فعبليتْب ،هصرف درست ٍ صحيح هٌبثع تحت اختيبر ،در دسترض ثَدى خذهبت ،پَضص خذهبت ثِ
گرٍُ ّبي ّذفً ،حَُ ًگْذاري سبختوبًْب ،تبسيسبت ٍ تجْيسات ،اًظجبط اداري ٍ رفتبرّبي اجتوبعي
كبركٌبى.
پبيص اجراي ثرًبهِّبي هسئَليي گرٍّْبي كبرضٌبسي ٍ پطتيجبًي  ،هراكس ثْذاضتي درهبًي  ،پبيگبّْبي
ثْذاضتي ٍ خبًِ ّبي ثْذاضت

َماَىگي :
ىماىهگي درون خبشي:








ثرقراري ّوبٌّگي در هركس ثْذاضت ضْرستبى ثب تطكيل جلسبت كبرضٌبسبى هسئَل ٍاحذ ّبي
ستبدي ٍ ثرگساري جلسبت پطتيجبًي  ،كويتِّبي فٌي ٍ ....در ستبد هركس ثْذاضت ضْرستبى
ثرگساري جلسبت ثررسي ًتيجِ پبيص ّبي ستبدي در هراكس ثِ ّوراُ كبرضٌبسبى ستبدي ٍ
هسئَليي هراكس ثْذاضتي درهبًي
ثرگساري جلسبت پسضكبى هسئَل هراكس ٍ تحليل ضبخص ّب ثِ تفكيك هراكس ٍ ارائِ عولكرد
ٍاحذّب ثصَرت فصلي  ،ضص هبِّ  ،سبليبًِ
ثرگساري جلسِ تحليل عولكرد سبليبًِ ثب حضَر كبرضٌبسبى ٍاحذ ّبي ستبدي هركس ثْذاضت
استبى
ثرگساري جلسبت ضَراي ثَْرزي ثب حضَر ًوبيٌذُ ثَْرزاى هراكس ٍ ثررسي هطكالت ثَْرزاى
ثرقراري ّوبٌّگي ثيي ٍاحذّبي تبثعِ ثب تطكيل جلسبت ّوبٌّگي هسؤليي هراكس ،هسئَليي
پبيگبّْبي ثْذاضتي ،سويٌبرآهَزش ثَْرزي ٍ ...

ىماىهگي برون خبشي:
ثرقراري ّوبٌّگي ثيي هركس ثْذاضت ضْرستبى ثب سبير ثخطْبي تَسعًِْ ،بدّبي رسوي ٍ اجتوبعي
ضْرستبى ثب تطكيل ضَراي سالهت ضْرستبى ٍ ضَراي سالهت ضْر ّب ٍ رٍستبّب ثب حضَر هسئَليي
هحلي ،تطكيل كبرگرٍُ ثْذاضت ٍ درهبى درزهيٌِ ثاليب ٍ حَادث غير هترقجِ  ،ضركت در هبًَرّب ٍ
كست آهبدگي از فٌي ٍ پطتيجبًي در هقبثلِ ثاليب ٍ ضركت فعبل در كويتِ ّبي هجبرزُ ثب هَاد هخذر ٍ
كويتِ پيطگيري از هَاد هخذر ٍ  .....ضركت در جلسبت ّوبٌّگي ضْرستبى از جولِ ضَراي اداري ،

ضَراي آهَزش ٍ پرٍرش ٍ ّ ...وبٌّگي ثب صذاٍ سيوب هركس ضْرستبى ثوٌظَر اًجبم هصبحجِ هٌظن
تلَزيًَي ثب كبرضٌبسبى هركس ثْذاضت

تيیً و تهظیم :
حٌزه مرکز بيداشت بٌئیو زىرا

