


 

 

 

  

 

اهداف سند ملی پیشگیري 

و کنترل بیماري هاي 

 غیرواگیر
 استان تهران

 



  اهداف سیزده گانه سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر  اهداف اصلی

  

  

ها، دیابت و  هاي قلبی ـ عروقی، سرطان در مرگ ناشی از بیماري نسبیکاهش درصد  25 : یک هدف 

  سال 70تا  30هاي مزمن تنفسی در گروه سنی  بیماري

  الکل مصرف در نسبی کاهش درصد 10 حداقل: دو  هدف

  ناکافی فیزیکی فعالیت شیوع در نسبی کاهش درصد 20: سه هدف 

  نمک/سدیممصرف نسبی در میانگین کاهش  درصد 30: چهار هدف 

  سال 15 باالي افراد در دخانیات مصرف شیوع در نسبی کاهش درصد 30 :پنج  هدف

  خون فشار شیوع در نسبی کاهش درصد 25 :شش هدف 

  میزان چاقی و دیابت در  عدم افزایش :هدف هفت 

  ها و مشاوره درصدي در دارودرمان 50دستیابی به پوشش : هشت هدف 

هاي غیر  ها و داروهاي ضروري براي بیماري درصدي در تکنولوژي80دستیابی به پوشش : نه هدف 

  واگیر اصلی

 غذایی محصوالت و خوراکی هاي روغن در ترانس چرب هاي اسید رساندن صفر به :ده هدف 

 روانی هاي بیماري درمان به دسترسی افزایش درصد 20:  11هدف

 مخدر  مواد مصرف از ناشی میر و مرگ میزان در نسبی درصدکاهش 10 :  12هدف

  اي جاده تصادفات از ناشی میر و مرگ نرخ در نسبی کاهش درصد 20:  13هدف



 

 

استراتژي هاو فعالیت هاي 

تدوین شده در سند استانی 

پیشگیري و کنترل بیماري 

 هاي غیرواگیر
 استان تهران



  پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر استانیند س  استراتژي ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژي هاي اختصاصی 

سازمانی

استراتژي هاي

عمومی 



  پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر استانیند س  ي عمومیاستراتژي ها

 

  

  )کلیه سازمان ها( استراتژي هاي عمومی

 

 در تمامی سازمان ها الزم االجراست.  

  تمامی زیر مجموعه هاي سازمانی الزم االجرا استدر. 

  بانک ها از زیر مجموعه سازمان اقتصاد و دارایی: مثال   

   اجرا می شود)گروه هدف سازمان(و مشتریان سازمان ) کارکنان( در دو بخش پرسنل سازمان. 

 دبیران جزئئ از پرسنل و  دانش آموزان و والدین جزئی از مشتریان سازمان هستند :  مثال آموزش و پرورش   

 



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيبر اساسردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان همکارسازمان مسوول اجرا

تمامی اهداف1
اجراي تفاهم نامه هاي منعقد شده ما بین وزارت خانه ها و سازمان ها ( کشوري)  در 

راستاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر( اهداف سند)

* بر اساس این  استراتژي؛ تمام بند هاي اجرایی تفاهم نامه هاي کشوري،  بایست 

در برنامه عملیاتی سالیانه منظور و اجرا شوند.
همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف2
عقد و اجراي تفاهم نامه هاي درون استانی مابین سازمان ها وادارات استان

در راستاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر ( اهداف سند)

* بر اساس این  استراتژي؛ تمام بند هاي اجرایی تفاهم نامه ها ي استانی،  بایست 

در برنامه عملیاتی سالیانه منظور و اجرا شوند.
همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف3

ادغام بسته هاي آموزش سالمت کارکنان (در خصوص : تغذیه سالم ،مصرف نمک و روغن 

هاي نامناسب ، اختالالت روانی،مواد مخدر، سوانح و حوادث ترافیکی ، مصرف الکل، بیماري هاي 

قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت، چاقی، بیماري هاي تنفسی ،دخانیات، فشارخون و ..) در مدول 

آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان

* تعیین بسته هاي آموزش سالمت به صورت سالیانه

* هماهنگی با اداره امور اداري و استخدامی جهت اخذ مجوز 

* دریافت مجوزهاي آموزش ضمن خدمت

همه ي سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند استانی
معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

شهر تهران

تمامی اهداف4

برگزاري دوره هاي آموزشی سالمت کارکنان (در خصوص : تغذیه سالم ،مصرف نمک و 

روغن هاي نامناسب ، اختالالت روانی،مواد مخدر، سوانح و حوادث ترافیکی ، مصرف الکل، بیماري 

هاي قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت-، چاقی، یماري هاي تنفسی ،دخانیات، فشارخون و ..) 

جهت کلیه کارکنان سازمان

* هماهنگی جهت مدرس مورد تایید وزارت بهداشت( بر اساس بند11 سیاست هاي 

کلی «سالمت»، ابالغی رهبر معظم انقالب )

* تعیین زمان و نحوه برگزاري و ....

همه ي سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند استانی
معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

استان تهران

تمامی اهداف5
همکاري در راه اندازي دبیرخانه ي استانی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر و 

برگزاري نشست هاي دوره اي

* صدور ابالغ جهت کلیه اعضا

* برگزاري جلسات شش ماهه

* ارائه گزارش سالیانه به کارگروه  استانی سالمت و امنیت غذایی استان

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر
معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

استان تهران

راه اندازي دبیرخانه ي سالمت در هر سازمان  و برگزاري نشست هاي دوره ايتمامی اهداف6

* صدور ابالغ جهت کلیه اعضا

* برگزاري جلسات فصلی

* ارائه گزارش برگزاري جلسات به صورت شش ماهه به کارگروه استانی

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر
معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

استان تهران

برگزاري نیاز سنجی هاي آموزش سالمت به صورت سالیانه جهت کلیه کارکنانتمامی اهداف7

* تکمیل فرم نظر سنجی آموزشی استاندارد در سه ماهه چهارم توسط کلیه 

کارکنان

* جمع بندي فرم ها ي مربوطه 

* تعیین الویت هاي آموزشی سال آتی بر اساس نتایج نظر سنجی

همه ي سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند استانی
معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

استان تهران

غربالگري کلیه کارکنان سازمان با توجه به بسته هاي خطر سنجی کارکنان دولتتمامی اهداف8

* تعیین الزام اجرایی (غربالگري کارکنان) در بسته هاي ارزشیابی کارکنان

* هماهنگی با معاونت هاي بهداشتی استان تهران در راستاي اجراي غربالگري

* غربالگري کلیه پرسنل در سال اول

* غربالگري دوره دوم کارکنان بر اساس  ریسک خطرتعیین شده جهت هر فرد

* ارائه گزارش به کارگروه استانی به صورت شش ماهه

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر
معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

استان تهران

تمامی اهداف9
بررسی وضعیت محیط کار کارکنان از نظر پروتکل هاي محیط کار سالم (روان ، ایمنی ، 

بهداشت محیط ،ارگونومیک و ..) مصوب وزارت بهداشت

* هماهنگی با معاونت هاي بهداشتی جهت بررسی وضعیت موجود

* ارائه گزارش به کارگروه استانی در پایان سال 97
همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

استان تهران

اقدام جهت ایجاد محیط کار سالم در بازه زمانی 8 سالهتمامی اهداف10

* بررسی مداخالت مورد نیاز در دبیرخانه ي سالمت سازمان

* تدوین برنامه عملیاتی سالیانه 

*اجراي برنامه عملیاتی  

*گزارش سالیانه به کارگروه استانی

همه ي سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند استانی

استراتژي هاي نهایی تدوین شده جهت کلیه سازمان ها با توجه به تمامی اهداف سند ملی



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيبر اساسردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان همکارسازمان مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده جهت کلیه سازمان ها با توجه به تمامی اهداف سند ملی

تمامی اهداف11
استاندارد سازي محیط کار کارکنان از نظر پروتکل هاي محیط کار سالم (روان ، ایمنی ، 

بهداشت محیط ،ارگونومیک و ..) مصوب وزارت بهداشت در پایان بازه زمانی تعیین شده

* هماهنگی با معاونت هاي بهداشتی جهت بررسی وضعیت در سال 1404

* ارائه گزارش به کارگروه استانی در پایان سال 1404
همه ي سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند استانی

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

استان تهران

تمامی اهداف12
بازنگري استراتژي هاي تدوین شده سند استانی غیر واگیر 

به صورت سالیانه در هر سازمان

* بررسی استراتژي هاي تصویب شده در سند استانی  در نشست سوم دبیرخانه ي 

سالمت سازمان به صورت سالیانه

* ارائه پیشنهاد تغییرات تصویب شده در دبیرخانه ي سالمت سازمان، به دبیرخانه ي 

استانی سالمت جهت تصویب

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف13
تدوین برنامه عملیاتی سالیانه توسط هر سازمان 

در راستاي استراتژي هاي سند استانی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر

* تدوین برنامه عملیاتی سال آتی در نشست چهارم دبیرخانه ي سالمت سازمان به 

صورت سالیانه

* ارائه برنامه عملیاتی هر سازمان ، در نشست شش ماهه دوم دبیرخانه ي سالمت 

استان جهت تصویب

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف14
ارائه گزارش سالیانه  اجراي برنامه عملیاتی سازمان

 به دبیرخانه ي سالمت استان جهت ارائه در کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان

* تهیه گزارش سالیانه توسط دبیرخانه ي سالمت سازمان

* ارائه ي گزارش به دبیرخانه ي سالمت استان در بهمن ماه
همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

همه ي سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند استانی تشکیل پرونده سالمت جهت کارکنان در راستاي خدمات ارائه شده در هرسازمانتمامی اهداف15

تخصیص بودجه الزم جهت اقدامات مربوطه در بودجه ي ساالنه سازمانتمامی اهداف16

* تصویب میزان بودجه موردنیاز بر اساس برنامه عملیاتی سالیانه

در دبیرخانه ي سالمت سازمان

* ارائه گزارش و مکاتبه با مقامات مافوق و اخذ بودجه با توجه به سند ملی  و 

استانی غیرواگیر

* اعالم به دبیرخانه ي سالمت استان و تصویب سهمی از بودجه در استان (در 

صورت امکان)

 دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استانهمه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف17

همکاري در برگزاري کمپین هاي اطالع رسانی سالمت به منظور افزایش آگاهی ، نگرش و 

عملکرد جامعه (در خصوص : تغذیه سالم ،مصرف نمک و روغن هاي نامناسب ، اختالالت 

روانی،مواد مخدر، سوانح و حوادث ترافیکی ، مصرف الکل، بیماري هاي قلبی عروقی، سرطان ها، 

دیابت، چاقی، یماري هاي تنفسی ،دخانیات، فشارخون و ..)

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف18

برگزاري برنامه هاي فوق برنامه به منظور افزایش آگاهی ،نگرش و عملکرد کارکنان و 

جامعه (در خصوص : تغذیه سالم ،مصرف نمک و روغن هاي نامناسب ، اختالالت روانی،مواد 

مخدر، سوانح و حوادث ترافیکی ، مصرف الکل، بیماري هاي قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت، 

چاقی، یماري هاي تنفسی ،دخانیات، فشارخون و ..)

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیرهمکاري در تهیه و تولید گزارشات و مطالعات استانی بیماري هاي غیرواگیرتمامی اهداف19



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيبر اساسردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان همکارسازمان مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده جهت کلیه سازمان ها با توجه به تمامی اهداف سند ملی

تمامی اهداف20
ارائه ي خدمات وتجهیزات مقرون به صرفه مراقبت از خود براي کارکنان بیمار 

مبتال به بیماري هاي غیرواگیر(دستگاه فشارخون، آزمایش خون با خراش انگشت و ... )

* تهیه لیست کارکنان بیمار پس از برنامه هاي غربالگري

* تهیه لیست کمک هاي مورد نیاز بیماران سازمان

* ارائه گزارش نیازمندي ها در دبیرخانه ي سالمت سازمان

* تصمیم گیري در خصوص ارائه خدمات با توجه به امکانات سازمان

* ارائه گزارش سالیانه به دبیرخانه ي سالمت استان

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف21
ادغام موضوعات مربوط به کمک هاي اولیه 

در برنامه هاي آموزشی کارکنان و تجهیز فضاي سازمان
همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف22

برگزاري برنامه هاي آموزشی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر جهت مشتریان 

سازمان(در خصوص : تغذیه سالم ،مصرف نمک و روغن هاي نامناسب ، اختالالت روانی،مواد 

مخدر، سوانح و حوادث ترافیکی ، مصرف الکل، بیماري هاي قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت، 

چاقی، یماري هاي تنفسی ،دخانیات، فشارخون و ..)

* برنامه ریزي آموزشی در دبیرخانه ي سالمت سازمان

* هماهنگی با معاونت هاي بهداشتی جهت تهیه محتواي آموزشی موردتایید 

وزارت بهداشت

( بر اساس بند11 سیاست هاي کلی «سالمت»، ابالغی رهبر معظم انقالب )

* هماهنگی جهت استفاده از مربیان مورد تایید وزارت بهداشت

* برگزاري دوره هاي آموزشی

* ارزشیابی

* ارائه پس خوراند فعالیت ها به دبیرخانه  ي سالمت  استان

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر
معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی 

استان تهران

تمامی اهداف23

تهیه و توزیع انواع مدول آموزشی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر به صورت 

کاغذي و یا فناوري هاي الکترونیک جهت مشتریان سازمان

 ( در خصوص : تغذیه سالم ،مصرف نمک و روغن هاي نامناسب ، اختالالت روانی،مواد مخدر، 

سوانح و حوادث ترافیکی ، مصرف الکل، بیماري هاي قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت، چاقی، 

یماري هاي تنفسی ،دخانیات، فشارخون و ..)

* تهیه محتواي آموزشی با نظارت دبیرخانه ي سالمت سازمان

* دریافت تاییدیه محتواي آموزشی از معاونت هاي بهداشتی ( بر اساس بند11 

سیاست هاي کلی «سالمت»، ابالغی رهبر معظم انقالب )

* دریافت مجوز چاپ و تکثیر

* چاپ و تکثیر

* توزیع و ارزشیابی

* ارائه پس خوراند به دبیرخانه ي سالمت  استان

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف24
نظارت بر تهیه و توزیع  غذا در سازمان از نظر معیارهاي تغذیه سالم

 ( رستوران ها و مراکز تهیه وتوزیع غذا ، بوفه ها ي زیر مجموعه هاي سازمان)

*تهیه تجهیزات طبخ مناسب و بدون روغن  با تکنولوژي روز دنیا

*استفاده از میان وعده هاي با قند طبیعی در جلسات
همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تامین شرایط مناسب جهت  انجام فعالیت بدنی روزانه توسط کارکنانتمامی اهداف25

* تعیین زمان ورزش جهت پرسنل

* بررسی لحاظ کردن انجام فعالیت بدنی در برگه ارزشیابی پرسنل

* تامین شرایط و فضا جهت فعالیت بدنی پرسنل

تهیه وتوزیع کارت رفاهی ورزشی

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

همه ي سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند استانی توجه به اجراي ماده 37 ( ممنوعیت تبلیغ مواد مضر سالمت  )  در عملکردهاي سازمانتمامی اهداف26



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيبر اساسردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان همکارسازمان مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده جهت کلیه سازمان ها با توجه به تمامی اهداف سند ملی

تهیه بسته هاي اجرایی و تشویقی جهت افزایش فعالیت بدنی مشتریان سازمانتمامی اهداف27

* تعیین گروه هاي مشتریان

* ایجاد شرایط مناسب ورزشی با توجه به گروه هدف

 *تدوین بسته هاي تشویقی مناسب با گروه هدف (برگزاري مسابقات و ...)

* برگزاري اردوهاي ورزشی براي کارکنان

*تهیه وتوزیع کارت رفاهی ورزشی

*برگزاري المپیاد ملی ورزش هاي همگانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

*تجهیز خوابگاه ها به وسایل ورزشی و بدنسازي

*اجراي طرح پایش تندرستی و انجام مشاوره هاي ورزشی براي دانشجویان و 

کارکنان

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

اجراي ممنوعیت مصرف دخانیات در زیر مجموعه سازمان ها و اداراتتمامی اهداف28

* انتخاب مکان هاي استعمال دخانیات با توجه به قوانین موجود

* نصب پالکاردهاي ممنوعیت مصرف دخانیات

* تصویب نحوه برخورد با افراد خاطی

همه ي سازمان ها و اداراتسند ملی غیرواگیر

تمامی اهداف29

همکاري در تهیه مجموعه هاي آموزشی  تلویزیونی و رادیویی  به منظور افزایش آگاهی 

جامعه (در خصوص : تغذیه سالم ،مصرف نمک و روغن هاي نامناسب ، اختالالت روانی،مواد 

مخدر، سوانح و حوادث ترافیکی ، مصرف الکل، بیماري هاي قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت، 

چاقی، یماري هاي تنفسی ،دخانیات، فشارخون و ..)

همه ي سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند استانی 
شبکه سالمت صدا و سیما

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

تمامی اهداف30

پایش از سازمان هاي هدف در راستاي اجراي برنامه هاي پیشگیري و کنترل بیماري 

هاي غیر واگیر بر اساس شرح وظایف سازمان هاي متولی نظارت  (در خصوص : تغذیه 

سالم ،مصرف نمک و روغن هاي نامناسب ، اختالالت روانی،مواد مخدر، سوانح و حوادث ترافیکی ، 

مصرف الکل، بیماري هاي قلبی عروقی، سرطان ها، دیابت، چاقی، یماري هاي تنفسی ،دخانیات، 

فشارخون و ..)

کارگروه تدوین سند استانی 

تمامی سازمان هاي متولی نظارت مانند:

معاونت  غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشکی استان 

تهران

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري 

و...

نیروي انتظامی استان تهران

دادگستري استان تهران

پایش و پاالیش برچسب هاي محصوالت غذاییتمامی اهداف31

 

*اصالح پروانه هاي ساخت مرتبط

*بازدیدهاي ادواري از صنایع مرتبط
کارگروه تدوین سند استانی 

تمامی سازمان هاي متولی نظارت مانند:

معاونت  غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشکی استان 

تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

نیروي انتظامی استان تهران

دادگستري استان تهران



  پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر استانیند س  ي اختصاصی اتژي هااستر

 

 

 استراتژي هاي اختصاصی سازمان ها •

 

 در سازمان هاي متولی برنامه الزم االجراست.  

وزارت صنعت و معدن متولی واردات روغن هاي مصرفی است که در راستاي آن جهت اهداف سند : مثال 

 . استانی ، برنامه هاي اختصاصی سازمان خود را دارد 

   تمامی زیر مجموعه هاي سازمانی الزم االجرا استدر. 

  بانک ها از زیر مجموعه سازمان اقتصاد و دارایی: مثال   



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيشماره هدفردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان هاي همکارسازمان هاي مسوول اجرا

8-کاهش قیمت میوه و سبزي از طریق تسهیل دسترسی کشاورزان به بازارهدف 11
*گسترش میادین عرضه میوه و تره بار مستقیم

...*
سند ملی غیرواگیر

اداره جهاد کشاورزي استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

سند ملی غیرواگیر*....9-کاهش قیمت میوه و سبزي از طریق ارائه مشوق هاي تولیدهدف 21

اداره جهاد کشاورزي استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

سازمان امور اقتصادي ودارایی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

 دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

هدف 31
10-کاهش قیمت میوه و سبزي از طریق برگزاري مداوم جلسات آموزشی 

براي کشاورزان و عاملین میادین میوه وتره بار
سند ملی غیرواگیر*....

اداره جهاد کشاورزي استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

هدف 41

15-ارائه تجهیزات مقرون به صرفه مراقبت از خود براي بیماران مبتال به 

بیماري هاي غیر واگیر (دستگاه فشارخون ، آزمایش خون با خراش انگشت و 

(...

* نظارت بر مراکز توزیع تجهیزات پزشکی به بیمار در خصوص رعایت 

ضوابط و استانداردهاي مربوطه

*ابالغ دستورالعمل هاي مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی

معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهرانکارگروه تدوین سند سازمان 
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

سند ملی غیرواگیر*....11-اجراي قانون هواي پاكهدف 51

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

 دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

سند ملی غیرواگیر*....12-کاهش استفاده از کودهاي ناامنهدف 61

اداره جهاد کشاورزي استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

سند ملی غیرواگیر*....13-کاهش استفاده از آفت کش هاي ناامنهدف 71

اداره جهاد کشاورزي استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

استراتژي هاي نهایی تدوین شده به تفکیک هر سازمان  با توجه به هر کدام از اهداف سند ملی



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيشماره هدفردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان هاي همکارسازمان هاي مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده به تفکیک هر سازمان  با توجه به هر کدام از اهداف سند ملی

کارگروه تدوین سند استانی *....حمایت از ارائه محصوالت ارگانیکهدف 81

اداره جهاد کشاورزي استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

هدف 91
تهیه ترالی احیا و کمک هاي اولیه در محیط هاي کاري سازمان ها و آموزش 

یک یا دو نفر پرسنل در این خصوص
کارگروه تدوین سند استانی *....

سازمان هالل احمر استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

5-کاهش دسترسی به مشروبات الکلی از طریق اجراي قانونهدف 102

* نظارت بر داروخانه ها در خصوص فروش الکل مطابق ضوابط موجود

* نظارت بر عملکرد شرکت هاي پخش الکل 

...*
معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهرانکارگروه تدوین سند سازمان 

نیروي انتظامی استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

دادگستري استان تهران 

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

سند ملی غیرواگیر*….5-کاهش دسترسی به مشروبات الکلی از طریق اجراي قانونهدف 112

نیروي انتظامی استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

دادگستري استان تهران 

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

8-افزایش دسترسی به خدمات مشاوره الکلهدف 122
* ارائه مشاوره به متقاضیان از طریق خط ملی اعتیاد

… *
سند ملی غیرواگیر

 

شهرداري هاي استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

سازمان بهزیستی استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

نیروي انتظامی استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

دادگستري استان تهران 

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اورژانس تهران 

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 

اتاق هاي اصناف استان تهران

هدف 133
5-افزایش سرانه فضاي باز عمومی در هر منطقه ،ازجمله مراکز ورزشی 

،پارك ها و ...

* تکمیل اماکن ورزشی 

*  زیبا سازي حیاط مدارس

…*

سند ملی غیرواگیر

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

اداره ورزش و جوانان استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

7-افزایش پیاده رو  استانداردهدف 143

* گسترش شرایط پیاده روي خانوادگی

* آسفالت ریزي مناسب حیاط مدارس

* طراحی جاده تندرستی در دانشگاه ها 

... *

سند ملی غیرواگیر

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

اداره ورزش و جوانان استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

 

 معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

6-افزایش خطوط دوچرخه سواري اختصاصیهدف 153

* ایجاد پیست دوچرخه سواري در مدارس 

* ایجاد پیست دوچرخه سواري در دانشگاه ها 

…*

سند ملی غیرواگیر

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

اداره ورزش و جوانان استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

 معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيشماره هدفردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان هاي همکارسازمان هاي مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده به تفکیک هر سازمان  با توجه به هر کدام از اهداف سند ملی

هدف 164
تشویق اذهان عمومی به فعالیت بیشتر با طرح هاي نوآوري و خالقانه (مانند 

پرداخت هزینه بلیط مترو با ورزش و ... )
کارگروه تدوین سند استانی *  …

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

اداره ورزش و جوانان استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران 

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

هدف 174
5-اجرا و توسعه استانداردهاي ملی براي میزان نمک سدیم در محصوالت 

غذایی ،صنعتی

* ارائه پیشنهاد تغییر در میزان اسید چرب ترانس در استانداردهاي 

کشوري روغن ها و محصوالت خوراکی

…*

سند ملی غیرواگیر

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

نیروي انتظامی استان تهران

دادگستري استان تهران

سند ملی غیرواگیر* …تهیه بسته هاي تشویقی جهت تولید کنندگان محصوالت غذایی ارزشمندهدف 184

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

5-اجراي ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومیهدف 195

*گسترش بوستان هاي بدون دخانیات

* ممنوعیت  استعمال دخانیات در اماکن اداري تحت  پوشش 

آموزش و پرورش و ممنوعیت استعمال دخانیات در مدارس 

...*

سند ملی غیرواگیر

جمعیت مبارزه با دخانیات

اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

اداره ورزش و جوانان استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

نیروي انتظامی استان تهران

دادگستري استان تهران



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيشماره هدفردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان هاي همکارسازمان هاي مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده به تفکیک هر سازمان  با توجه به هر کدام از اهداف سند ملی

هدف 206
10-برگزاري برنامه هاي آموزشی به منظور افزایش آگاهی ،نگرش و عملکرد 

کارکنان  و جامعه در مورد مضرات سیگار کشیدن

*اجراي برنامه استاندارد پیشگیري از مصرف مواد دخانی  در  خوابگاه ها و 

محیط هاي دانشجویی دانشگاه هاي منتخب کشور 

*برگزاري دوره هاي آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیري اولیه از اعتیاد 

سایر دستگاه ها در استانهاي سراسر کشور

*تهیه، تولید و تکثیر لوح فشرده آموزشی دوره میانی تربیت کادر متخصص 

پیشگیري اولیه از اعتیاد در فضاي مجازي

*گسترش برنامه هاي پیشگیري اولیه از اعتیاد در فضاي مجازي از طریق 

راه اندازي و فعال سازي وب سایت پیشگیري نوین 

*برگزاري و برپایی جشنواره ملی فیلم کوتاه دانشجویی در خصوص 

www. Pishgirinovin,com پیشگیري اولیه از اعتیاد به آدرس

*حمایت از فعالیتهاي داوطلبانه دانشجویی و کانون هاي دانشجویی مرتبط 

با سالمت روان و پیشگیري از اعتیاد و آسیب هاي اجتماعی

*انتشار جزوات، کتب و بروشورهاي مرتبط با  پیشگیري از اعتیاد و آسیب 

هاي اجتماعی

*برگزاري کارگاه هاي آموزش مهارت هاي زندگی و روش هاي پیشگیري 

اولیه از اعتیاد، "ویژه دانشجویان سال اول ورودي و سالهاي دوم و سوم و 

چهارم" در خوابگاه ها و محیط هاي دانشجویی دانشگاههاي دولتی سراسر 

کشور

...*

کارگروه تدوین سند سازمان 
سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

هدف 217
کاهش درصد قند هاي ساده در فرموالسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی 

به میزا ن 20 % (با اولویت فرآورده هاي پرمصرف و پرخطر) تاپایان سال 99

* خرید ، نصب و راه اندازي و کالیبراسیون تجهیزات

* اجراي برنامه بازرسی از صنایع

... *

معاونت غذا و داروي دانشگاه هاي لوم پزشکیکارگروه تدوین سند سازمان 

سند ملی غیرواگیر* …6-اجراي محدودیت فروشهدف 225

جمعیت مبارزه با دخانیات

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

نیروي انتظامی استان تهران

دادگستري استان تهران

سند ملی غیرواگیر* …7-افزایش کشف و ضبط محصوالت دخانی قاچاقهدف 235

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

نیروي انتظامی استان تهران

دادگستري استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

جمعیت مبارزه با دخانیات

اداره جهاد کشاورزي استان تهرانسند ملی غیرواگیر* …8-محدودیت در کشت توتونهدف 245
نیروي انتظامی استان تهران

دادگستري استان تهران

6-اجراي محدودیت فروشهدف 255
* تهیه لیست سفره خانه ها و قهوه خانه ها-اعالم شماره 1490 -مشخص شدن نام 

مغازه2 ایا داراي مجوز فروش هستند یا خیر؟ نخ فروشی دارند یا خیر؟ در صد متري 

مدارس هستند یا نه؟

تمامی سازمان ها  وادارات مرتبطجمعیت مبارزه با دخانیاتکارگروه تدوین سند سازمان 

هدف 265
10-برگزاري برنامه هاي آموزشی به منظور افزایش آگاهی ،نگرش و عملکرد 

کارکنان  و جامعه در مورد مضرات سیگار کشیدن

* تلگرام- سایت-پیامک- سخنرانی رسانه اي-محصوالت اموزشی شامل بروشور -

کتاب و...نشریه کارت قرمز
تمامی سازمان ها  وادارات مرتبطجمعیت مبارزه با دخانیاتکارگروه تدوین سند سازمان 

هدف 275
10-برگزاري برنامه هاي آموزشی به منظور افزایش آگاهی ،نگرش و عملکرد 

کارکنان  و جامعه در مورد مضرات سیگار کشیدن

* مرکز فراموز نفس پاك براي سنین5-12---طرح پاد جوتمان و 

نوجوانان---زنان و دختران
تمامی سازمان ها  وادارات مرتبطجمعیت مبارزه با دخانیاتکارگروه تدوین سند سازمان 

هدف 285
10-برگزاري برنامه هاي آموزشی به منظور افزایش آگاهی ،نگرش و عملکرد 

کارکنان  و جامعه در مورد مضرات سیگار کشیدن

* اجراي برنامه هاي اموزشی فرهنگی اجتماعی در پارکها -

فرهنگسرا هاو...

....*

تمامی سازمان ها  وادارات مرتبطجمعیت مبارزه با دخانیاتکارگروه تدوین سند سازمان 



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيشماره هدفردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان هاي همکارسازمان هاي مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده به تفکیک هر سازمان  با توجه به هر کدام از اهداف سند ملی

14-افزایش دسترسی به مراکز خدمات ترك دخانیاتهدف 295
* ارائه مشاوره به متقاضیان از طریق خط ملی اعتیاد

… *
سند ملی غیرواگیر

شهرداري هاي استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

جمعیت مبارزه با دخانیات

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

سازمان بهزیستی استان تهران

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

راه اندازي کلینیک هاي مشاوره چاقیهدف 6 30
* راه اندازي مراکز مشاوره در دانشگاه ها

…*
کارگروه تدوین سند استانی 

شهرداري هاي استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره ورزش و جوانان استان تهران

10-غربالگري وبهبود کیفیت مراقبت از بیماران دیابتیهدف 317

* شناسایی کارمندان و دانش آموزان دیابتی و معرفی به شبکه هاي 

بهداشت و درمان شهرستانهاي تابعه جهت ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی 

به آنان

*آموزش صحیح اندازه گیري فشار خون به کارکنان

* تهیه دستگاه اندازه گیري فشار خون به عنوان جایزه در مراسم تقدیر از 

کارکنان به دالیل مختلف

... *

سند ملی غیرواگیر

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 اداره کل بیمه سالمت ایرانیان استان تهران

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

سازمان بهزیستی استان تهران

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 

اتاق هاي اصناف استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

سند ملی غیرواگیر* …9-گسترش پوشش برنامه ملی دیابت در شهرستان هاي بزرگهدف 327

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 اداره کل بیمه سالمت ایرانیان استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

هدف 338
5-ارتقاي مطالعات مداخله اي و پیشگیري از مداخالت غیر حرفه اي در 

حوزه پزشکی سنتی که بیماري هاي غیر واگیر را هدف قرارداده اند
سند ملی غیرواگیر* …

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اداره جهاد کشاورزي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اتاق هاي اصناف استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

نیروي انتظامی استان تهران

دادگستري استان تهران

شبکه سالمت صدا و سیما

هدف 348
ارتقاي مطالعات مداخله اي در حوزه پزشکی سنتی که بیماري هاي غیر واگیر 

را هدف قرارداده اند
معاونت غذا و دارو  دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهرانکارگروه تدوین سند سازمان * آموزش شاغلین حیطه طب سنتی در این خصوص

هدف 358
همکاري در تهیه و تولید گزارشات و مطالعات استانی کنترل بیماري هاي غیر 

واگیر در مورد دریافت خدمات دارو درمانی
سند ملی غیرواگیر*…

معاونت غذا و دارو  دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 اداره کل بیمه سالمت ایرانیان استان تهران

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

هدف 369
5-بازپرداخت هزینه هاي سنگین براي داروهاي فناوري بیماري هاي غیر 

واگیر که تحت بیمه نیستند
سند ملی غیرواگیر* …

معاونت غذا و دارو  دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 اداره کل بیمه سالمت ایرانیان استان تهران

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

هدف 379
6-همکاري در تهیه و تولید گزارشات و مطالعات استانی کنترل بیماري هاي 

غیر واگیر درمورد فناوري هاي پایه و مقرون به صرفه
سند ملی غیرواگیر* …

معاونت غذا و دارو  دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

 اداره کل بیمه سالمت ایرانیان استان تهران

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

کنترل روغن هاي صنعتی خوراکی مخصوص پخت و پز وارداتی و داخلیهدف 3810

* ارائه پیشنهاد تغییر در میزان اسید چرب ترانس در استانداردهاي کشوري 

روغن ها و محصوالت خوراکی

* اهداي سبد غذایی حاوي روغن هاي خوراکی بدون اسید چرب ترانس به 

کارکنان و گروه هدف  به مناسبت هاي مختلف

... *

سند ملی غیرواگیر

اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران

 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

اداره جهاد کشاورزي استان تهران

معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکی  استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيشماره هدفردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان هاي همکارسازمان هاي مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده به تفکیک هر سازمان  با توجه به هر کدام از اهداف سند ملی

هدف 3911
6-برگزاري برنامه هاي آموزشی به منظور افزایش آگاهی ،نگرش و عملکرد 

کارکنان  و جامعه در مورد  در مورد اهمیت سالمت روان

* ارائه خدمات مشاوره، روان درمانی و دارو درمانی به دانشجویان مراجعه 

کننده به مراکز مشاوره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

* اجراي برنامه پیشگیري از خودکشی در خوابگاه ها

*اجراي برنامه آموزش پیش از ازدواج

*اجراي برنامه آموزش کارکنان و اساتید

* غربالگري سالمت روانی کلیه دانشجویان ورودي جدید دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی (برنامه ملی کارنامه سالمت)

* انتشار ماهنامه پیام مشاور، کتابچه ها و بروشورهاي ویژه دانشجویان 

وشعارنوشته هاي بهداشت روانی

* فعالیت هاي مددکاري و حمایت هاي اجتماعی از دانشجویان نیازمند

*ارائه 2 واحد درس اختیاري آموزش مهارتهاي زندگی به دانشجویان در 

سال تحصیلی 95-96

* ارائه خدمات مشاوره روان شناختی به دانشجویان ساکن خوابگاه هاي 

دانشجویی

*ارائه آموزش هاي بهداشت روانی به دانشجویان دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی در طول سال تحصیلی

* پیگیري فعاالنه دانشجویان غربال شده در برنامه ملی کارنامه سالمت-

*برگزاري دوره هاي تخصصی دانش افزایی ویژه روان شناسان، مشاوران، 

روان پزشکان و مددکاران شاغل در مراکز مشاوره دانشجویی

*ارائه خدمات اجتماع محور در قالب برنامه کانون دانشجویی همیاران 

سالمت روان

...*

کارگروه تدوین سند سازمان 
سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

راه اندازي واحد هاي مشاوره روانهدف 4011

* مساعدت در هزینه درمان بیماران روانی با راه اندازي 

سیستم ارجاع مناسب

... *

دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهرانکارگروه تدوین سند استانی 

سازمان بهزیستی استان تهران

  اداره کل بیمه سالمت ایرانیان استان تهران

اداره ورزش و جوانان استان تهران

اورژانس تهران 

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 

اتاق هاي اصناف استان تهران

ایجاد بسترهاي مناسب اجتماعی جهت ترك مواد مخدرهدف 4112

* ارائه مشاوره به متقاضیان از طریق خط ملی اعتیاد

* معرفی مراکز بیمارستانی خاص جهت پذیرش دانش 

آموزان مبتال به سوء مصرف مواد 

...*

کارگروه تدوین سند استانی 

شهرداري هاي استان تهران

اداره ورزش و جوانان استان تهران

سازمان بهزیستی استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري 

اتاق هاي اصناف استان تهران

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

اداره کل بیمه سالمت ایرانیان استان تهران

 دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

سند ملی غیرواگیر*  ...افزایش کشف و ضبط مواد مخدرهدف 4212
ستاد مبارزه با مواد مخدر

نیروي انتظامی استان تهران 

دادگستري استان تهران



شرح (فعالیت هاي پیشنهادي)استراتژيشماره هدفردیف
استراتژي پیشنهاد شده 

توسط
سازمان هاي همکارسازمان هاي مسوول اجرا

استراتژي هاي نهایی تدوین شده به تفکیک هر سازمان  با توجه به هر کدام از اهداف سند ملی

کارگروه تدوین سند استانی * ...افزایش خود آگاهی جامعه در راستاي پیشگیري وکنترل مصرف مواد مخدرهدف 4312

ستاد مبارزه با مواد مخدر

شهرداري هاي استان تهران

اداره ورزش و جوانان استان تهران

سازمان بهزیستی استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري 

اتاق هاي اصناف استان تهران

آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران

سازمان امور دانشجویی وزارت آموزش عالی

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

 دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

شبکه سالمت صدا و سیما

کارگروه تدوین سند استانی * ...تهیه نقشه نقاط بحرانی حوادث ترافیکی در سطح شهرها و استانهدف 4413
شهرداري هاي استان تهران

اداره کل راه وشهرسازي استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

نیروي انتظامی استان تهران

اورژانس تهران

معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکی  استان تهران

معاونت درمان تامین اجتماعی استان تهران

کارگروه تدوین سند استانی * ...اقدام جهت رفع نقاط بحرانی حوادث ترافیکیهدف 4513
شهرداري هاي استان تهران

اداره کل راه وشهرسازي استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

تهیه بسته هاي تشویقی جهت کاهش تخلفات رانندگیهدف 4614

* در نظر گرفتن جایزه و تشویق براي کارکنانی که کمترین 

تخلف رانندگی را داشته اند (به صورت دوره اي )

... *

کلیه سازمان ها و اداراتکارگروه تدوین سند سازمان 

تمامی اهداف47
تهیه برنامه ها،میان برنامه ها ،اخبار و سایر محصوالت رسانه اي در راستاي 

اهداف    13 گانه سند ملی غیر واگیر
سند ملی غیرواگیر* ...

شبکه سالمت صدا و سیما 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

سایر سازمان ها ي متولی

تمامی اهداف48
پخش برنامه ها،میان برنامه ها ،اخبار و سایر محصوالت رسانه اي در راستاي 

اهداف 13 گانه سند ملی غیر واگیر
سند ملی غیرواگیر* ...

شبکه سالمت صدا و سیما 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

سایر سازمان ها ي متولی

کارگروه تدوین سند سازمان * ...استفاده بهینه از بازي هاي کامپیوتري در راستاي افزایش فعالیت بدنیهدف493

شبکه سالمت صدا و سیما 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

شهرداري هاي استان تهران

اداره ورزش و جوانان استان تهران

اتاق هاي اصناف استان تهران

معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی استان تهران

استانداري و مدیر کل امور اجتماعی استانداري

سایر سازمان هاي متولی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مکاتبات تایید نهایی

 استراتژي هاي تدوین شده 

ادارات و سازمان ها   
 استان تهران
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  معاون محترم سیاسی استاندار محترم تهران

محترم تهران شهردار  

 صنعت ،معدن و تجارت استان تهرانمدیر کل محترم 

  حفاظت محیط زیست استان تهرانمدیر کل محترم 

  ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

  ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانوي محترم غذا و دار معاونت

  درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانمحترم معاونت  

  غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیمحترم معاونت  

  درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی محترم معاونت

  غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محترم معاونت

  درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانمحترم معاونت 

  سازمان جهاد کشاورزي استان تهرانمدیر کل محترم 

  تهران و تحقیقات صنعتی استاناستانداردترم مدیر کل مح

  آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهرانمدیر کل محترم  

  آموزش و پرورش شهر تهرانمدیر کل محترم  

  دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري مدیر کل محترم 

  تهرانشهراتاق اصناف ریاست محترم  

  استان تهران شهرستان هاي ریاست محترم اتاق اصناف 

 جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانریاست محترم  

  امور اقتصادي و دارایی استان تهران محترم کل مدیر

  “ باش داشته فردا به وامید کن زندگی امروز براي ، بیاموز دیروز از“ 
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  مرکز اورژانس تهرانریاست محترم 

  بهزیستی استان تهرانمدیر کل محترم 

  مدیر کل محترم دامپزشکی استان تهران

  استانداري تهرانریاست محترم دفتر هماهنگی امور ایثارگران 

  ریاست محترم راهنمایی و رانندگی استان تهران

  مدیر کل محترم دادگستري استان تهران  

  نماینده محترم شهرداران استان تهران

  مدیر کل محترم شرکت آب و فاضالب استان تهران

 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران

  تان تهرانمدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس

 محترم درمان تامین اجتماعی استان تهران کلمدیر

  مدیر کل محترم سازمان انتقال خون استان تهران

  مدیر کل محترم شبکه سالمت صدا و سیما

  مدیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر

  ریاست محترم نیروي انتظامی استان تهران

  مدیر کل محترم راه وشهرسازي استان تهران

  محترم مجمع نمایندگان مجلس شوراي اسالمی استان تهران ریاست

  محترم مرکز آمار استان تهران رئیس

 مدیر کل محترم  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

  مدیر کل محترم بیمه سالمت استان تهران

  

غیرواگیرجهت تایید ارسال فایل هاي استراتژي هاي سند استانی پیشگیري و کنترل عوامل خطر بیماري هاي : موضوع

 نهایی
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کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان در خصوص  ي صورتجلسه یازدهپیرو بند ؛ احترام و سالم با 

تدوین شده در کارگروه تدوین سند استانی پیشگیري  استراتژي هاي بررسی و ویرایش فایل هاي نهایی

در دفتر مدیر کل محترم اموراجتماعی و  24/5/96و کنترل بیماري هاي غیر واگیر که در مورخه 

فرهنگی استانداري برگزار شد ، به پیوست فایل هاي مربوطه جهت بررسی و تایید نهایی حضور شما 

مربوط به کلیه (راتژي ها در دو فایل استراتژي هاي عمومی الزم به ذکر است این است. ارسال می شود

تهیه ) مربوط به سازمان ها و ادارات نامبرده شده (و استراتژي هاي اختصاصی ) سازمان ها و ادارات 

هر دو فایل در آن سازمان بررسی و نقطه نظرات ؛ خواهشمندم دستور فرمایید .وتدوین شده است 

 .ي کارگروه ارسال شود دبیرخانه به 11/6/96نهایی تا تاریخ 
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