
 های پرستاری ایمن و باکیفیت هدف کلي : ارتقای دسترسي آحاد مردم جامعه به مراقبت

 
  

 هدف کمي
وزن نسبي 

 )درصد( 
 دانشگاه ستاد تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پایش وزن نسبي )درصد(  فعالیت   وزن نسبي )درصد(  برنامه خاص برنامه

توسعه کمی و کیفی مراکز 

های پرستاری در  مراقبت ارائه

(تا Home Careمنزل )

پایان برنامه ششم به میزان 

1/50000 

33 

تحلیل وضعیت استانی 

موجود مراکز ارائه 

های پرستاری  مراقبت

 در منزل

  10 

لیست بررسی  تهیه چک

 هر مرکز  وضعیت فعالیت
20 -  95/01/15 95/02/15 

    

شناسایی مراکز فعال و 

 هر استانزدار در  مجو
 95/03/15 95/01/15 خانم اکبری  30

    

     95/04/15 95/03/15  خانم اکبری 50 آوری و تحلیل اطالعات جمع

بازنگری و تصویب 

های  نامه مراقبت آیین

 پرستاری در منزل
  15 

     95/01/30 95/01/15 -  20 تشکیل کارگروه

 95/06/15 95/01/15  - 50 نامه نویس آیین پیش  تهیه
    

پیگیری تصویب توسط مراجع 

 خانه ربط وزارت ذی
30 -  95/06/15 95/06/30 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

     
    



 های پرستاری ایمن و باکیفیت هدف کلي : ارتقای دسترسي آحاد مردم جامعه به مراقبت
 

  

 هدف کمي
وزن نسبي 

 )درصد( 
 دانشگاه ستاد تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پایش وزن نسبي )درصد(  فعالیت   )درصد(  وزن نسبي برنامه خاص برنامه

توسعه کمی و کیفی مراکز ارائه 

های پرستاری در منزل  مراقبت

(Home Care تا پایان برنامه)

 1/50000ششم به میزان 

33 

سازی  رسانی و فرهنگ اطالع

در رابطه با شرح وظایف و 

ای استفاده از خدمات مزای

 مراکز مشاوره

  10 

تهیه پوستر جهت مراکز 

 ها بیمارستان
 95/06/30 95/06/01  خانم اکبری 25

  

  

تهیه کتابچه آشنایی اهداف 

 مراقبت در منزل
25 -  95/06/01 95/06/30 

  

  

   95/06/30 95/01/15 خانم اکبری  25 ایجاد هماهنگی بین بخشی
  

   95/12/15 95/07/1  خانم اکبری 15 اخت و پخش دو برنامه تلویزیونیس
  

   95/12/15 95/07/1  خانم اکبری 10 پنج مصاحبه مطبوعاتی
  

های  بازنگری و تصویب تعرفه

 در منزل  مراقبت

 
  10 

     95/01/20 95/01/16  - 20 ها تشکیل کارگروه تعرفه

     95/01/31 95/01/21  - 10 ی موجودها بررسی وضعیت تعرفه

     95/03/31 95/01/31  - 30 ها تعیین تعرفه

     95/05/30 95/03/31  - 20 ها تصویب و ابالغ تعرفه

در  Home Careهای  ادغام تعرفه

 های نسبی کتاب ارزش
20 -  95/05/30 95/06/30 

  
  

 مند بر نحوه ارائه نظام  نظارت

های پرستاری در  مراقبت

 منزل

  15 

ها و  تشکیل کارگروه، تدوین استاندارد

 های نظارتی لیست چک
20 -  95/03/01 95/06/30 

  
  

اختصاص یک پست کارشناس نظارت 

در مدیریت/ ادارات پرستاری 

 ها دانشگاه

30  - 95/01/15 95/06/30 

  

  

ای و طراحی  های دوره انجام نظارت

 جاری 95/06/30  خانم اکبری 50 خالت اصالحیمدا
    



 
           

 های پرستاری ایمن و باکیفیت هدف کلي : ارتقای دسترسي آحاد مردم جامعه به مراقبت

 
  

 هدف کمي
وزن نسبي 

 )درصد( 
 دانشگاه  ستاد یانتاریخ پا تاریخ شروع مسؤول پایش وزن نسبي )درصد(  فعالیت   وزن نسبي )درصد(  برنامه خاص برنامه

توسعه کمی و کیفی مراکز ارائه 

های پرستاری در منزل  مراقبت

(Home Care تا پایان برنامه)

 1/50000ششم به میزان 

33 

های  ای مراقبت پوشش بیمه

 پرستاری در منزل
  5 

برگزاری جلسات توجیهی با 

 عالی بیمه شورای
30 - 95/1/15 95/6/30 

  
  

 95/6/30 95/6/1 - 40 ویب در شورای عالی بیمهتص
  

  

های  ایجاد تعامل با بیمه

خصوصی جهت پوشش 

 ای بیمه

30 -  95/1/15 95/6/30 

  

  

 Homeایجاد واحد مشاوره 

Care در مراکز بیمارستانی 
  20 

     95/1/30 95/1/16 خانم اکبری  20 تشکیل کارگروه

ایجاد  تدوین شرایط و ضوابط

 واحد مشاوره
20 

 - 
95/1/30 95/3/30 

    

     95/6/30 95/3/30  - 20 العمل تصویب و ابالغ دستور

ایجاد واحد مشاوره در مراکز 

 بیمارستانی
40 

 خانم اکبری 
95/7/1 95/8/1 

    

طراحی و استقرار سامانه 

 homeالکترونیکی جامع 

care 

  15 

     RFP 30  - 95/1/16 95/1/30 تهیه 

     95/2/30 95/2/1  - 20 انتخاب شرکت و عقد قرارداد

     95/3/30 95/3/1  - 30 طراحی نرم افزار

     95/4/15 95/3/31 -  20 پیاده سازی نرم افزار



            

 های پرستاری ایمن و باکیفیت هدف کلي : ارتقای دسترسي آحاد مردم جامعه به مراقبت
 

  

 هدف کمي
وزن نسبي 

 )درصد( 
 فعالیت   وزن نسبي )درصد(  برنامه خاص برنامه

وزن نسبي 

 )درصد( 
 دانشگاه  ستاد تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پایش

صدور و اعطای پروانه صالحیت 

ای به پرستاران واجد شرایط  حرفه

تا پایان برنامه ششم به میزان 

100% 

33 

تدوین، تصویب و ابالغ 

نامه صدور پروانه  آیین

ای به  صالحیت حرفه

 های تابعه دانشگاه

  20 

     95/1/30 95/1/16  - 25 تشکیل کارگروه

     95/3/30 95/1/30  - 25 تحلیل وضعیت ایران و جهان

     95/6/30 95/3/30  - 40 نامه دوین آیینت

     95/8/1 95/7/1 -  10 نامه تصویب و ابالغ آیین

اندازی سامانه هوشمند  راه

 ای صالحیت حرفه
  30 

     RFP 30 -  95/1/16 95/1/30تهیه 

     95/2/30 95/2/1  - 20 انتخاب شرکت و عقد قرارداد

     95/3/30 95/3/1 خانم اکبری  50 افزار سازی نرم پیاده

استقرار ساختار اجرایی 

 ای صالحیت حرفه
  20 

     95/1/30 95/1/16  - 25 تشکیل کارگروه

تعیین ساختار اجرایی در 

 ها سطح معاونت و دانشگاه
     95/3/30 95/1/30 خانم اکبری  25

     95/6/30 95/3/30  - 25 ساز و کار مالی  تدوین

های  هماهنگی با سازمان

 همکار
25 -  95/7/1 95/8/1     

 
                 



 های پرستاری ایمن و باکیفیت هدف کلي : ارتقای دسترسي آحاد مردم جامعه به مراقبت
 

  

 هدف کمي
وزن نسبي 

 )درصد( 
 دانشگاه ستاد تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پایش وزن نسبي )درصد(  فعالیت   وزن نسبي )درصد(  برنامه خاص برنامه

صدور و اعطای پروانه صالحیت 

ای به پرستاران واجد شرایط تا  حرفه

 %100پایان برنامه ششم به میزان 

33 

رسانی  سازی و اطالع فرهنگ

در رابطه با مزایای صالحیت 

ای برای مردم، نظام   حرفه

 سالمت و پرستاران

  10 

رسانی و  جاد کارگروه اطالعای

 تبلیغات
     95/6/30 95/6/1  خانم اکبری 30

     95/6/30 95/6/1  خانم اکبری 25 رسانی های اطالع تدوین بسته

برگزاری همایش کشوری 

 ای حرفه  صالحیت
15 -  95/1/15 95/6/30     

     95/12/15 95/7/1  خانم اکبری 20 های استانی برگزاری همایش

تدوین و توزیع کتابچه های 

 آموزشی
10 -  95/7/1 95/12/15     

طراحی و اجرای نظام پایش 

 ای و ارزیابی صالحیت حرفه
  20 

     95/1/30 95/1/15 -  25 تشکیل کارگروه

 95/6/15 95/1/15 -  25 های نظارتی لیست تدوین چک
  

  

 95/6/30 95/6/15  - 25 تدوین دستورالعمل
  

  

های ماهانه و  تدوین گزارش

 مداخالت اصالحی
 95/12/15 95/01/15  خانم اکبری 25

  
  

 

 

 

 

        

 

 



 های پرستاری ایمن و باکیفیت هدف کلي : ارتقای دسترسي آحاد مردم جامعه به مراقبت

 
  

 هدف کمي
وزن نسبي 

 )درصد( 
 برنامه خاص برنامه

وزن نسبي 

 )درصد( 
 فعالیت  

وزن نسبي 

 )درصد( 
 دانشگاه ستاد تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پایش

تبیین ، ایجاد وحدت رویه و ارتقا 

شاخصهای ملی مراقبتهای 

پرستاری در بالین و جامعه  به 

 % تا پایان برنامه ششم90میزان 

34 

سنجی  تعیین و امکان

 های ملی پرستاری شاخص
  50 

 95/2/15 95/2/1 -  15 تشکیل کارگروه
  

  

های  بررسی علمی شاخص

 ملی پرستاری در دنیا
15  - 95/2/1 95/2/15 

  
  

نظرسنجی سراسری از 

 کارشناسان
15 -  95/2/15 95/3/30 

  
  

     95/5/1 95/4/1  - 15 ها تعیین و تبیین شاخص

     95/6/30 95/5/2 -  10 تصویب و ابالغ

تدوین دستورالعمل به ازاء هر 

 95/8/30 95/7/1  - 30 شاخص
  

  

استقرار ساز و کار 

های ملی  بانی شاخص دیده

 پرستاری

  50 

     95/10/30 95/8/30 -  25 تشکیل کارگروه

     95/9/30 95/8/30  خانم اکبری 25 آوری اطالعات جمع

     95/12/15 95/01/15 خانم اکبری  25 ای ههای دور ارائه گزارش

تدوین دستورالعمل ارتقا 

 ها شاخص
 95/12/30 95/11/1 خانم اکبری  25

  
  

 


