
--  

                            

  
  
  

  اهداف و اقدامات راهبردیاهداف و اقدامات راهبردی
  

  سالمت کار سالمت کار حوزه حوزه         

  و مديريت بحرانو مديريت بحرانصنعتی صنعتی اورژانس اورژانس     حوزهحوزه  

  HHSSEEو و بهداشت بهداشت     حوزهحوزه  

  تغذيهتغذيه  بهبودبهبود  حوزهحوزه    

  بهداشت روانبهداشت روانحوزه حوزه   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣١٣٩٧٩٧  بهاربهار                                                                            

 HSEواحد سالمت کار و   
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 هداشت و درمانتوسط مناطق ب ١٣٩٧نمونه فرم تدوين و تکميل برنامه عملياتی در سال 

  : هدف

  : استراتژی

  

  

 جدول زمان بندي اجراي برنامه به ازاي اقدامات منطقه 

  فعاليت

درصد 

حجم 

فعاليت 

  امهاز برن

  ماه   تاريخ اجرا

  منابع موردنياز

  )مالی،انسانی،فيزيکی(

مسئول 

  انجام 

مسئول 

نظارت 

و 

  پيگيری 

درصد 

اجرای 

  پايان  شروع  فعاليت
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       .ت و شواهد اجرايی هر مرحله يا فعاليت در سوابق برنامه نگهداری شودمستندا: تذکر 

  و نام خانوادگی و امضاء نام           نام و نام خانوادگی و امضاء                             نام و نام خانوادگی و امضاء                                 نام و نام خانوادگی و امضاء                                 

  رئيس بهداشت و درمان                                  رئيس سالمت کار منطقه                روسای ساير واحدهای ذيربط در اجرا                                   احد  مجری                      و                 
     

  

   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
اقدام 

  راهبردی

  هدف

٩٧  

هدف   

٩٨  

دوره 

  پايش

اقدامات 

  ستادی

مسئول 

  ستادی
  ای اقدامات منطقه

مسئول 

  منطقه
  ارزيابی
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 سالمت کار  
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   تکيفيت خدما ارتقاء: هدف

  سازی خدمات سازمان با نيازها و انتظارات صنعت نفت متناسب: استراتژی

  

  

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

کل درصد پوشش معاينات دوره ای سالمت شغلی در 

  )رسمی و قراردادی( جمعيت کارکنان  تحت پوشش

معاينه انجام و فراخوان 

برای سالمت شغلی 

با دريافت تمامی کارکنان 

  فرم مواجهات شغلی

٩٥٪ 

پوشش 

  معاينات

١٠٠٪ 

پوشش 

  معاينات

  ماهه٣

 تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

  )بودجه و نيروی انسانی( نياز دتامين منابع مور-

  استقرار برنامه و آموزش کارکنان درجهت اجرا-

بررسی صحت و دقت فرم مواجهات شغلی توسط کارشناس -

 ینی به پزشک صنعتبهداشت حرفه ای و اطالع رسا

  ١يوست شمارهپايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پ-

رئيس سالمت 

  کار

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

درصد پوشش معاينات سياری سالمت شغلی در 

  جمعيت کارکنان  تحت پوشش

هماهنگی با شرکتهای 

فراخوان و مرتبط جهت 

سالمت شغلی معاينه انجام 

   زمانی تعيين شده در موعد

  ماهه ٣  ٪١٠٠  ٧٥%

 دستور العمل ابالغیتدوين و طراحی برنامه بر اساس -

  مشارکت با شرکت صنعتی مرتبط-

  )بودجه و نيروی انسانی(تامين منابع مورد نياز -

   استقرار برنامه و آموزش کارکنان درجهت اجرا-

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-

رئيس 

  مت کارسال

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

درصد پوشش معاينات دوره ای سالمت شغلی در 

  کارکنان  پرتوکار

انجامفراخوان وشناسايی ،

سالمت شغلی برای معاينه 

تمامی پرتوکاران با هماهنگی 

 شرکت های مرتبط

  ماهه ٣  ٪١٠٠  ٩٠٪

 مجموع دستورالعمل تدوين و طراحی برنامه بر اساس-

  )بودجه و نيروی انسانی(تامين منابع مورد نياز -

 استقرار برنامه و آموزش کارکنان درجهت اجرا-

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-

رئيس سالمت 

  کار
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  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

 ٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  منطقهمسئول   منطقه ایاقدامات 

ميزان صحت ثبت و گزارش بيماريهای 

و غيرشغلی و شاخص های مرتبط  شغلی

  با آن

  

شناسايی بيماری های 

شغلی و غيرشغلی، تکميل 

فرمهای مربوطه، تاييد و 

  نرم افزار  ثبت در 

 ساليانه  ٪١٠٠  ٪١٠٠

  تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

 رجهت اجرااستقرار برنامه و آموزش کارکنان د-

تکميل فرمهای مربوطه ، تاييد توسط متخصص طب کار منطقه و يا مناطق -

  همجوار

  ثبت در نرم افزار و ارائه گزارش به ستاد-

بازای هر شاغل مبتال به بيماری شغلی و  HSEتشکيل جلسه مشترک با  -

      )Casse Reportدر قالب ( ارائه گزارش به ايشان

  ١هی طبق فرم پيوست شمارهپايش، ارزيابی و گزارش د-

  متخصص طب کار

 

 

  

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

درصد پوشش معاينات دوره ای سالمت شغلی 

  )تابع قانون کار(پيمانکاردر کارکنان  

انعقاد قرارداد با شرکت های 

سالمت معاينه انجام  جهتمرتبط 

و نظارت بر  شغلی پيمانکاران

رعايت الزامات و دستورالعمل 

نات معايهای طب صنعتی در 

پيمانکاران شرکتها توسط شرکت 

  های خصوصی

  ماهه ٣  ٪٩٥  ٪٧٥

 تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

شرکت ها در خصوص انجام  HSEتشکيل کميته سالمت با -

معاينات و نظارت بر معاينات انجام شده پيمانکاران توسط 

  ساير شرکت های خصوصی

  ام معايناتعقد قرارداد با شرکتها در خصوص انج-

  )بودجه و نيروی انسانی(تامين منابع مورد نياز -

 استقرار برنامه و آموزش کارکنان درجهت اجرا-

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-   

متخصص طب 

  کار
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      ارتقاء کارآمدی سازمانی: هدف 

  اصالح الگوی رفتار دريافت کنندگان خدمت: استراتژی 
  

  راهبردی ماقدا  )شاخص کليدی عملکرد(  سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  اقدامات منطقه ای

ن دانش خود مراقبتی بيمارا  ءميزان ارتقا

  ديابتی 
به  )DSME(خودمراقبتیآموزش 

  مبتاليان به ديابت
٥٠  ٪٣٠٪  

شش 

  ماه

 تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

 اطالع رسانی به افراد واجد شرايطاستقرار برنامه و -

  اجرای برنامه های آموزشی باهمکاری واحد آموزش-

 ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-

رئيس سالمت کار و 

  پرستار صنعتی

  

  راهبردی ماقدا  )شاخص کليدی عملکرد(  سنجه
 هدف

٩٧  

 دفه

٩٨  

دوره 

  پايش

  مسئول منطقه  ایاقدامات منطقه

تغيير رفتار  و، نگرش آگاهی  سطحارتقاء ميزان 

زمينه بيماريهای شغلی، غيرشغلی ، در  کارکنان 

  ...بهداشت عمومی ، روان ، تغذيه و  

به کارکنان در  مراقبتآموزش 

تمامی حوزه های مرتبط 

  سالمت

  ماه٣ ٪٦٠  ٪٣٥

مبتال به هريک از اختالالت و اطالعات از نرم افزار سنجش و شناسايی شاغلين اخذ  -

  های مزمن غيرواگيربيماري

در حوزه های مختلف با ) دانش ، نگرش و رفتار (در شاغلين  KAPارزيابی مطالعات  -

  مشارکت واحد آموزش 

واحد آموزش جهت و  شرکت های مرتبط و منابع انسانی   HSEمديريت هماهنگی با -

  برای هريک از گروه های هدف و تعيين موضوعات آموزشی اجرای برنامه های آموزشی

  برنامه های آموزشی  اجرای-

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-

سالمت کار و رئيس 

تمامی حوزه های 

   مرتبط



٧ 
 

   مدی سازمانآارتقاء کار: هدف

 بهبود مديريت تقاضا و اصالح الگوی رفتار دريافت کنندگان خدمت: استراتژی

   مدی سازمانآارتقاء کار: هدف

 انسجام بخشی به سطوح زنجيره خدمات سالمت: استراتژی

 

 

  

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

رک سيگار درصد افراد سيگاری که اقدام به ت

  نموده اند

افزايش آگاهی، اصالح نگرش و ارائه 

خدمات مشاوره جهت ترک سيگار  

  در کارکنان

  ماه ٣  ٪٣٥  ٪١٠

 تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

  )بودجه و نيروی انسانی(تامين منابع مورد نياز -

و آموزش  ، ارائه خدمات مشاوره ای ترکاستقرار برنامه-

 رجهت اجراکارکنان د

 ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-         

رئيس سالمت 

  کار

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

معاينات در ی ها هپروندکامل  پيگيری يزانم

پرونده های ناقص ، ( سيستم جامع سالمت کار

فاقد نظريه نهايی پزشک و بيماريهای مزمن 

  )غيرواگير

 پيگيری مراجعين بر اساس

ثبت شده در نرم  اطالعات

  افزار

  ماه ٣  ٪١٠٠  ٪٨٠

  تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

  )بودجه و نيروی انسانی(د نياز تامين منابع مور-

با برگزاری جلسات پيگيری ارجاعات کارکنان استقرار برنامه و -

  مشترک با منابع انسانی شرکتها 

ی ايجادشده هاداليل ريشه ای خطاو تعيين مکتوب تهيه گزارش -

  اصالحیهای برنامه  دوينو ت

 هماهنگی با پزشکی خانواده و کلينيک های تخصصی-

 ١رزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شمارهپايش، ا-   

  و  پرستار صنعتی

  رئيس سالمت کار



٨ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

معاينات و مشاوره های  ارجاعات ميزان

دوره ای به کلينيک های تخصصی در 

  )ت دهی نوب(کوتاه ترين زمان 

کلينيک های  تعيين وقت 

برای مراجعين به از تخصصی 

  طريق پذيرش طب صنعتی

  ماه ٣  ٪٨٥  ٪٦٥

  تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی- 

  )بودجه و نيروی انسانی(تامين منابع مورد نياز -

دارای مشاوره  تعيين نوبت برای کارکناناستقرار برنامه و -

  با مشارکت پذيرش ه ایتخصصی طی معاينات دور

هماهنگی با درمان غيرمستقيم جهت ارجاع شاغلين به کلينيک -

 های طرف قراردادمنتخب با تعيين وقت قبلی

 ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-   

 و  پرستار صنعتی

  رئيس سالمت کار

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

هدف 

٩٨  
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه  ه پايشدور

ساله ١٠ميزان احتمال خطرارزيابی 

   بروز حوادث  قلبی عروقی کارکنان 

ساله بر ١٠ارزيابی احتمال خطر 

اساس چارت محاسبه ميزان 

اقدامات خطر و طراحی برنامه و 

   يشگيرانهپو مشاوره ای 

  ماه ٣  ٪٦٥  -

  اهبردیتدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام ر- 

بر اساس جدول  استقرار برنامه و آموزش کارکنان درجهت اجرا-

و راهنمای جامع بهبود  ٩٦ايراپن " مندرج در کتاب ارسال شده

 "تغذيه کارکنان صنعت نفت

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-   

  رئيس سالمت کار
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  روزآمدی فناوری و تحقيقات سالمت : هدف

  های اطالعات و ارتباطات بهينه سازی خدمات سالمت مبتنی بر فناوری: تراتژیاس

 

  

  

  

  

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

نرم معاينات در ی ها هپروندکامل  ثبت  ميزان

  سالمت کار افزار

 و صحيح ثبت  کامل

  اطالعات
  ماه ٣  ٪١٠٠  ٪١٠٠

  تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

  بين اعضای تيم وتقسيم وظايف تامين منابع موردنياز-

 و ثبت در نرم افزارپيگيری مراجعات کارکنان استقرار برنامه و -

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-   

  رئيس سالمت کار

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

در  کانسر  اطالعات موارد ابتال بهثبت  ميزان

  سالمت کار نرم افزاردر  کارکنان

 و صحيح ثبت  کامل

کانسر براساس  اطالعات

  گزارش پاتولوژی

  ماه ٣  ٪١٠٠  ٪١٠٠

  ردیتدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهب-

  ثبت کامل و دقيق اطالعات مربوط به کانسر کارکنان در نرم افزار-

   بررسی شغلی و يا غيرشغلی بودن کانسر در کارکنان-

درمان  هماهنگی و برگزاری جلسات مستمر ماهيانه با پزشکی خانواده  -

بيمارستان درخصوص دريافت اطالعات ، کميسيون پزشکی و غيرمستقيم

 انکارکن مربوط به کانسر

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-   

  رئيس سالمت کار



١٠ 
 

  

  

  

  

 
  

  

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

اطالع رسانی به مراجعين از نتايج  ميزان

  معاينات دوره ای ايشان

اطالع رسانی به کارکنان از 

يج معاينات دوره ای از نتا

 Myطريق پورتال نفت و 

status  و... 

  ماه ٣  ٪١٠٠  ٪٨٠

  تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

  تامين منابع موردنياز -

اطالع رسانی به  مديران شرکتها در خصوص چگونگی رويت نتايج -

  معاينات کارکنان  

سانی از طريق اتوماسيون استفاده از تجارب موفق مناطق مانند اطالع ر-

 اداری و يا پيامک روابط عمومی

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-   

  رئيس سالمت کار

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

شاخص های غيبت از  ارزيابی و تحليل 

 HSEبا مشارکت   رکنانکار کا

دريافت اطالعات و فرم های غيبت

کارکنان از شرکتها و محاسبه 

 شاخص های غيبت از کار کارکنان

و ارائه گزارش های فصلی و 

 ساليانه

  ماه ٣  ٪١٠٠  ٪٦٠

  تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

شرکتها درخصوص واحدهای منابع انسانی با  هماهنگی-

  العات مربوط به غيبت ها دريافت اط

 استقرار برنامه و آموزش کارکنان درجهت اجرا-

 ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-   

  رئيس سالمت کار



١١ 
 

  های انسانی تعالی و رشد سرمايه: هدف 

  های انسانی در سازمان  سامان بخشی و بهبود مديريت سرمايه: استراتژی 
  

  

  اقدامات راهبردی  )يدی عملکردشاخص کل(  سنجه
  هدف

 ٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  منطقه ایاقدامات 

 تيمهای آموزشی  ميزان اجرای برنامه

 و اورژانس های صنعتی سالمت کار

  متناسب با نيازسنجی

های  برنامه ريزی جهت اجرای برنامه

مجموعه دستورالعمل "با موضوعآموزشی 

واحد آموزش  یبا همکار "های طب صنعتی

  و ارائه امتياز آموزشی به پزشکان

  ماه ٣  ٪٨٠  ٪٦٠

 تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

 اطالع رسانی به پزشکان استقرار برنامه و -

         های مهارتیاجرای برنامه های آموزشی و انجام آزمون -

 )OSCE( باهمکاری واحد آموزش  

 ١رش دهی طبق فرم پيوست شمارهپايش، ارزيابی و گزا-

رئيس سالمت 

  کار

  
  
  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

 ٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

 برنامه های مشترکتعداد  تدوين و پايش 

  مناطق در شورای معين

تبادل اطالعات و هم انديشی با مناطق

تجهيزات و منابع همجوار جهت بکارگيری 

انسانی  در راستای هم افزايی در امر 

، طراحی و اجرای برنامه های  تدوين

  مشترک 

٧٠ ٪

پيشرفت 

ساليانه 

  برنامه

٨٠ ٪

پيشرفت 

ساليانه 

  برنامه

  ماه ٣

  برگزاری جلسات مستمر با اعضای شورای معين -

  شناسايی نقاط قوت و ضعف مشترک -

  ط ارزيابی شده منطقهشرايتدوين و طراحی برنامه بر اساس -

  تامين منابع مورد نياز با اشتراک گذاری پتانسيل منطقه -

  طرح در شوراپايش، ارزيابی و -

شورا و رئيس 

سالمت رئيس 

  منطقه کار
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  ارتقاء سطح سالمت : هدف 

 ها و خدمات بهداشتی  ترويج فعاليت: استراتژی

  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

 ٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  منطقهمسئول   ای اقدامات منطقه

های بيماری  پيشگيری و کنترل 

در کارکنان تحت مزمن غيرواگير 

مطابق سند ملی وزارت  پوشش

  بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی

ريسک ثبت کامل و دقيق شناسايی و  - ١

  )Surveillance (فاکتورها در نظام مراقبت 

خله ای جهت مديريت کنترل و اقدامات مدا - ٢

   ريسک فاکتورها و بيماری ها

تعامل با واحد پزشکی خانواده جهت انجام  - ٣

  مداخالت موثر و بموقع

  پيگيری موارد نيازمند ارجاع توسط پرستار - ٤

١٧  ٪١٥٪  
  ماه ٣

  

 تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

 اطالع رسانی به اعضای تيماستقرار برنامه و -

اجرای برنامه های مراقبتی و ارجاع جهت مشاوره های -

کتاب ايراپن  -پيوست( و پيگيری ارجاعاتتخصصی 

  )پزشک و مراقب سالمت

پزشک صنعتی بايستی پايش  بيماری های هريک از -

ماه پس از انجام معاينات ١٢شاغلين معاينه شده را تا 

 دوره ای پاسخگو باشد

  ی اطالعاتثبت در نرم افزار و به روزرسان-

 ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-

رئيس سالمت 

و پرستار  کار

  صنعتی

  

  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

 ٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  منطقهمسئول   ای اقدامات منطقه

خدمات پيشگيری دهان و پوشش 

 دندان

ارتقاء خدمات بهداشت دهان و  -

  ...)الگری و غرب(دندان

 و درمانیاقدامات مداخله ای پوشش کامل  -

  آموزش سالمت دهان و دندان  -

  ماه ٦  ٪٧٥  ٪٦٠

 تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

  برنامه ريزی جهت دسترسی مناسب شاغلين به -

  خدمات بهداشت دهان و دندان

عدم صدور نظريه نهايی پيش از انجام معاينات و -

 اشت دهان و دندانخدمات بهد

  پايش، ارزيابی و گزارش دهی -

رئيس سالمت 

کار و مسئول 

  دندانپزشکی
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  بهبود روابط فراسازمانی : هدف

  جلب حمايت و همکاری مديران صنعت نفت و ساير ذينفعان کليدی: استراتژی

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

 ٩٧  

هدف 

٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

 جهت  برنامه های مشترک درصد پيشرفت

    یبدنی و فعاليت رفتاراصالح الگوی 

 مشارکتهم انديشی باوتبادل اطالعات

امور ورزش و ، منابع انسانی  HSEمديريت 

تدوين برنامه های صنعتی  جهت  شرکت های

برنامه های طراحی و اجرای  ،بين بخشی 

 رفتاریمداخله ای مستمر جهت اصالح الگوی 

  و تغذيه ایتوصيه های ورزشی ارائه کارکنان و 

  ماه ٣  ٪٧٠  ٪٣٠

بر اساس اقدامهای مداخله ای تدوين و طراحی برنامه -

، روابط ، منابع انسانی  HSEبا مشارکت مديريت  راهبردی

  و امور ورزش شرکت های صنعتیعمومی، آموزش 

شيوه زندگی با اجرای  اصالحاستقرار برنامه در  مشارکت-

کتاب ايراپن  -پيوست(و الگوی غذايی فعاليت بدنی برنامه های 

 )پزشک و مراقب سالمت

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-   

رئيس سالمت 

  کار

  
  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف 

٩٧  

  هدف 

٩٨  

دوره 

  شپاي
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

 درصد پيشرفت برنامه های مشترک

رستوران  راه اندازی جهت

  دوستدار تغذيه سالم 

و منابع انسانی شرکت   HSEتعامل با مديريت    

 عقد قرارداد باهای صنعتی  جهت راه اندازی و يا

الگوی  بهبودرستوران دوستدار تغذيه سالم جهت 

و بهره مندی افزايش دسترسی و کنان غذايی کار

   سبد غذايی مطلوب ،سالم و ايمنان به ايش

  ماه ٣  ٪٤٠  ٪١٠

منطقه ای جهت شرکت های متقاضی تدوين و طراحی برنامه های مداخله ای -

شرکت های و پشتيبانی منابع انسانی  ، HSEبا مشارکت مديريت و منتخب 

  صنعتی

جلب مشارکت ايشان  طرح موضوع در کميته سالمت شرکت منتخب و  -

  وين برنامه های اجرايی در آن شرکتتدبمنظور 

بررسی وضعيت موجود تغذيه و شناسايی نقاط ضعف در ارائه غذای سالم در -

  رستوران های موجود

 -پيوست(رستوران دوستدار تغذيه سالم «مشارکت در استقرار برنامه -

  و ارائه الگوی غذای سالم  » )راهنمای جامع بهبود تغذيه کارکنان

ماده  ١٨براساس پوشش اهداف  مبنایشرکت ها بر  رستورانبه بندی رت-

  رستوران دوستدار تغذيه سالم غ شده آيين نامه ابال

 ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-

رئيس 

 سالمت کار 

و کارشناس 

  تغذيه
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  گيرندگان خدماتمندی  بهبود پاسخگويی و افزايش رضايت: هدف

  تقويت پاسخگويی و فرهنگ مشتری مداری :استراتژی

  

  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

 ٩٧  

  هدف 

٩٨  

دوره 

  پايش
  قهمسئول منط  ای اقدامات منطقه

ميزان گزارش دهی به مديريت 

    های داخل و خارج سازمانی

تدوين گزارش های دوره ای و 

مستمر از شاخص های پوششی، 

فرايندی و عملکردی در دوره 

  ماهه ١٢و  ٩،  ٦،  ٣های زمانی 

  ماه ٣  ٪٨٥  ٪٦٠

  تدوين و طراحی برنامه بر اساس اقدام راهبردی-

  اينات و تهيه شاخص هااستخراج اطالعات و آمار مربوط به مع-

ارائه گزارش شاخص ها به مديريت شرکت ها در جلسات کميته -

انجام مکاتبات رسمی و تشکيل جلسات اختصاصی با مديريت  سالمت ،

  ارشد شرکت ها و ارائه توضيحات بمنظور آگاه سازی

 شورای معين طرح دراطالع رسانی و  های مشترک ،استقرار برنامه -

  دريافت بازخورد از شرکتها  پايش، ارزيابی و-

  رئيس سالمت کار

  

  اقدام راهبردی   )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧  

هدف 

٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه

ميزان رضايت شاغلين از خدمات 

  توسط پزشکان  صنعتی ارائه شده

انجام نظرسنجی متمرکز از

ماه ٦ کارکنان معاينه شده طی

گذشته و تعيين رضايت ايشان 

 از فرايند انجام معاينات

  هما٦  ٪٧٥  ٪٥٠
انجام مداخالت و برنامه های اصالحی بر اساس نظرسنجی انجام -

  شده در ستاد سازمان
  رئيس سالمت کار



١٥ 
 

  

  ارتقاء کيفيت خدمات : هدف

  سازی خدمات سازمان با نيازها و انتظارات صنعت نفت متناسب: استراتژی

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف 

٩٧  

هدف 

٩٨  

دوره 

  پايش

  مسئول منطقه   ایاقدامات منطقه

ت افروش خدم موظف بهدرصد مراکزی که 

  می باشند

عقد قرارداد فروش خدمات 

خارج از چارت سازمانی  (غيرموظف 

  )و شرکت های خصوصی

  ماه ٦  ٪١٠٠  ٪١٠٠

  شناسايی مراکز خارج از چارت موظف-

 خدمتفروش عقد قرارداد با مراکز عملياتی جهت  -

  جهت ارائه خدمتتامين منابع مورد نياز -

  الی به شرکتپيگيری ماهيانه صورتحساب های ارس-

  ١پايش، ارزيابی و گزارش دهی طبق فرم پيوست شماره-

و  رئيس سالمت کار

رئيس بهداشت و 

  درمان

  

  
 

  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
هدف 

٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش

  مسئول منطقه   ای اقدامات منطقه

  تعداد صورتحساب های توليدشده

، روان ،ثبت خدمات سالمت کار

تخصصی در مرکز خدمات فوريت ها، 

و  محيط و سمپاشی بهداشت صنعتی،

توليد صورتحساب خدمات در تمامی 

  مراکز سالمت کار و پزشکياری

  ماهه ٦  ٪١٠٠  ٪١٠٠

 شناسايی خدمات غيرموظف و خارج از سطح بندی خدمات-

  تعيين تعرفه خدمات در شورای هزينه منطقه-

  ئه شده توليد صورتحساب بر اساس خدمات ارا-

  دريافت بازخورد از شرکتهاپايش، ارزيابی و -

  ارزيابی سطح رضايت شرکت از خدمات ارائه شده-

و  رئيس سالمت کار

  رئيس بهداشت و درمان
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 و مديريت بحراناورژانس های صنعتی 



١٧ 
 

                                                                        

  خشی به خدمات سازمانتعالی ب: استراتژی          ارتقاء کيفيت خدمات: هدف 
  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

 ٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  اقدامات منطقه ای

مراقبت های  استانداردسازیدرصد 

ناسب تم بحران ها و  اورژانسسالمت در 

  ارزيابی ريسک خطرات منطقه   با

تجهيزات واحدهای  بررسی ميزان انطباق

راهنمای جامع «با  ها آمبوالنسو  اورژانس

  »مراقبت های سالمت در فوريت ها

  ماه ٣  ٪٨٠  ٪٧٥

 ارزيابی وضعيت موجود بر اساس راهنمای جامع-

  تامين منابع و اخذ مجوزهای الزم از ستاد  -

  اجرای اقدامات اصالحات بر اساس زمان بندی   -

  وضعيت موجودپايش، ارزيابی و گزارش دهی -

و درمان رئيس بهداشت 

و  و رئيس سالمت کار

HSE  

  
  
  

  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

 ٩٧  

  هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  اقدامات منطقه ای

ارتقاء شاخص ايمنی مراکز بهداشتی 

   درمانی

برنامه های اصالحی بهبود شاخص 

  های ايمنی بيمارستانی
  ماه ٦ ٪٧٠  ٪٦٠

 HISچک ليست د بر اساسارزيابی وضعيت موجو-

 ترتدوين برنامه های اصالحی با الويت سنجه های ضعيف  -

  تامين منابع و اخذ مجوزهای الزم از ستاد -

  بر اساس زمان بندی   اجرای اقدامات اصالحی -

  وضعيت موجودپايش، ارزيابی و گزارش دهی -

رئيس بهداشت و درمان 

و  و رئيس سالمت کار

HSE 

                                                                                سازی خدمات سازمان با نيازها و انتظارات صنعت نفتمتناسب : راهبرد                       کيفيت خدمات ءارتقا  :فهد             
  

               

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
 هدف

 ٩٧  

 هدف

 ٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  قدامات منطقه ایا

 درصد پيشرفت برنامه های مشترک

برنامه ريزی  بين بخشی مديريت بحران

 و تمرين های مشترک  EOPجهت تدوين 

بمنظور پاسخ به شرايط اضطراری    HSEبا 

  و بحران های صنعتی

  يکساله  ٪٩٠  ٪٨٠

در کميته سالمت با هدف HSEتشکيل جلسات مشترک با-

 EOPتدوين 

  ارزيابی ريسک و تهديدهای منطقه ای -

 EOPتمرين های مشترک جهت ارزيابی -

رئيس سالمت کار و 

  مسئول بحران
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  تعالی بخشی به خدمات سازمان: راهبرد                                                         کيفيت خدمات ءارتقا:  هدف     

                                                                                      

تعالی بخشی به خدمات سازمان                               : راهبرد کيفيت خدمات ءارتقا:  هدف    
  

  

 

  

  

  اقدامات راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد( سنجه
 هدف

٩٧  

هدف 

٩٨  

دوره 

  پايش
  مسئول منطقه  اقدامات منطقه ای

عمل اورژانس پيش النطباق با دستوردرصد ا

بيمارستانی مصدومين سوختگی و مسموميت با 

 H٢Sگاز 

استانداردسازی اورژانس پيش بيمارستانی 

و مسموميت با گاز   مصدومين سوختگی

H٢S  

 يکساله  ٪٩٠  ٪٨٠

 H٢Sارزيابی ريسک خطر-

  آموزش پزشکان و پرستاران-

  تامين دارو و تجهيزات موردنياز-

  شرکت هاHSEورمشترک و تمرين با مديريت اجرای مان-

  تحليلیتهيه گزارش های -

  رئيس سالمت کار

شاخص کليدی ( سنجه

  )عملکرد
  اقدامات راهبردی

  هدف

  ٩٧  

 هدف

 ٩٨  
  مسئول منطقه  اقدامات منطقه ای  دوره پايش

 درصد پيشرفت پروژه

يکپارچه   نرم افزاراستقرار 

و هشدار سريع مديريت بحران 

  ت نفتدر سطح صنع

  يکساله  ٪٩٠  ٪٨٠

 تکميل اطالعات شناسنامه مراکز و کاربران ، اعضای تيم مديريت بحران-

  ثبت بيماری های واگير، حوادث، ماموريت های آمبوالنس-

  ثبت ماهيانه افراد آنکال و شيفت-

  ثبت مداخالت بهداشتی در اپيدمی ها-

  کز پزشکياریثبت توصيه ها و ارائه خدمات مشاوره تلفنی تخصصی به مرا-

ارائه خدمات مشاوره به جمعيت تحت پوشش جهت پاسخ به سواالت جمعيت -

  شاغلين درخصوص بيماريهای شغلی و غيرشغلی

رئيس سالمت 

کار و مسئول 

  بحران
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  HSEبهداشت و سيستم مديريت
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  تعالی بخشی به خدمات سازمان: استراتژی          ارتقاء کيفيت خدمات: هدف 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 اهبردیاقدام ر )شاخص  کليدی عملکرد( سنجه
 هدف

٩٧ 

هدف 

٩٨ 

دوره 

 پايش
  مسئول منطقه  اقدامات منطقه ای

ميزان شناسايی اپيدمی ها و طغيان 

 بيماری

ثبت بيماريهای واگير و پيگيری طبق 

 دستورالعمل
 ماه ٣ ٪١٠٠٪١٠٠

 آموزش پزشکان و پرستاران طبق الزامات وزارت بهداشت-

  ثبت و تاييدبيماريها ، تعيين اپيدمی -

بهداشتی ضروری و تهيه گزارش تحليل اقدامات مداخالت -

مداخله ای 

  کارشناس بهداشت

  اقدام راهبردی )شاخص  کليدی عملکرد( سنجه
  هدف

٩٧   

  هدف

 ٩٨  
 منطقهسئول م منطقهاقدامات  دوره پايش

  استقرار نظام مديريتميزان 

HSE-MS   در مراکز سالمت 

  استقرار نظام مديريت

HSE-MS   هداشتی بمراکز تمامی در

  درمانی

٨٠ % 
١٠٠ 

% 
 ماهه ٦

  آموزش مديران و مسئولين بهداشت و درمان-

  مديريت ريسک خطر-

  ارزيابی جنبه های زيست محيطی-

  تامين منابع مورد نياز-

  برنامه ريزی طبق جدول زمانی -

  پايش و ارزيابی پيشرفت برنامه -

 کارشناس بهداشت
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 بهبود تغذيه
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  اصالح الگوی رفتار دريافت کنندگان خدمت: استراتژی     ارتقاء کارآمدی سازمانی: هدف 
  

 

  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه  دوره پايش  ٩٨ هدف  ٩٧ هدف  اقدام راهبردی  )شاخص کليدی عملکرد(سنجه 

درصد کاهش وزن افراد 

شاغل مبتال به اضافه وزن و 

  چاقی

تعيين ليست شاغلين مبتال به اضافه  -

  وزن و چاقی

ارائه رژيم غذايی  جهت کاهش وزن   -

  افراد شاغل

  انجام مشاوره بهبود تغذيه به شاغلين  -

٪ کاهش ٢

نسبت به 

  سال قبل

٪ کاهش ٢

نسبت به 

  سال قبل

  ماه ٦

 بمنظور هماهنگی با واحد سالمت کارجلسات کميته سالمتشرکت در-

اطالعات از نرم افزار سنجش و هماهنگی با پزشکان سالمت کار جهت اخذ  -

  ارجاع افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی

  وبت های بعدیارائه خدمات رژيم درمانی ، مشاوره و تعيين ن-

  هماهنگی با پذيرش جهت مراجعات بعدی-

  ثبت اطالعات در پرونده و ارائه گزارش -

کارشناس 

  تغذيه

  
  مسئول منطقه  ای اقدامات منطقه  دوره پايش  ٩٨ دفه  ٩٧ هدف  راهبردی ماقدا  )شاخص کليدی عملکرد(  سنجه

نفرساعت آموزش توسط کارشناسان 

مبتال به بيماری تغذيه برای شاغلين 

اضافه وزن و  ديابت( مزمن غيرواگير

   ...)و  و چاقی

بهبود الگوی آموزش 

تمامی تغذيه به رفتاری 

شاغلين با الويت افراد 

   دارای ريسک فاکتور

  ماه ٦  ٪٦٠  ٪٥٠

و اضافه  و مبتال به چاقی اطالعات از نرم افزار سنجش و شناسايی شاغلين ديابتیاخذ  -

  وزن 

  تدوين برنامه آموزشیمنظور بهای مرتبط شرکتمشارکت تشکيل کميته سالمت با -

  کل شاغلينآموزش  مورد نياز برای  منابع و ساير مالیتامين اعتبار  -

  هماهنگی با واحد آموزش جهت فراخوان و برگزاری کالس و کارگاه آموزشی-

  راد نيازمند با عناوين مختلفاف ابچه های آموزشی ، به ازایارائه کت-

  ...تابلو اعالنات و  بيلبورد ،نصب مانند  محيطی و تبليغاتارائه آموزش -

استفاده از ابزارها و امکانات ديجيتال مانند پيامک و رسانه جهت ارائه توصيه های -

  بهداشتی

  به مديريت گزارش ارزيابی و بررسی نتايج و ارائه -

کارشناس 

  تغذيه

  
  مسئول منطقه  ایاقدامات منطقه  دوره پايش  ٩٨ دفه  ٩٧ هدف  راهبردی ماقدا  )شاخص کليدی عملکرد(  سنجه

ای هريک از  ميزان نياز تغذيه ارزيابی

الگوی تغذيه اصالح  بمنظورکارکنان 

   ايشان ای

تغذيه ای  ميزان نيازهایتعيين 

و ارائه برنامه  شاغلروزانه  هر

  مناسب غذايی 

  ماه٣  ٪٦٠  ٪٣٥

مبتال به هريک از اختالالت اطالعات از نرم افزار سنجش و شناسايی شاغلين اخذ  -

  های مزمن غيرواگيرو بيماري

  مراقبت های تغذيه ایو ، ارائه آموزش مشاوره  اجرای-

  وص برنامه غذايی هريک از شاغليناطالع رسانی در خص-

   گزارش تهيه عدی ، ثبت و ی بپيگيری مراقبت ها-

سالمت رئيس 

  کار و

کارشناس 

  تغذيه
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 سالمت روان
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  ترويج فعاليت ها و خدمات بهداشتی :استراتژی سازمانی        سالمت  سطح  ارتقاء: هدف 
  

  )دی عملکردشاخص کلي(  سنجه
  ٩٧ هدف  اقدامات راهبردی

دوره   ٩٨هدف 

  پايش
  مسئول منطقه  اقدامات منطقه ای

ارتقاء سطح عملکرد و مقابله روان شناختی 

موثر در برابر استرسورهای روانی ناشی از 

  محيط کار و زندگی

آموزش مهارت های دهگانه -

  زندگی و کار

آموزش مهارت  -

  فرزندپروری

متوسط 

ساعت ٤

به ازای 

 هرشاغل

متوسط 

ساعت ٤

به ازای 

 هرشاغل

  ماه ٦

 هماهنگی با تيم سالمت کار در جلسات کميته سالمت منطقه-

شرکتها  HSEتشکيل جلسات مشترک با منابع انسانی و -

  بمنظور معرفی افراد جهت شرکت در کالس آموزشی

برنامه ريزی و اجرای کارگاه و کالس های آموزشی با -

  مشارکت واحد آموزش

  ارائه گزارش و دريافت بازخورد-

 کارشناس

  روان

  
  

  


