
 

 

 

 

 

 شناخت وضعیت موجود و عملکردی سازمان .1

توضیح اینکه کمیت  ؛ن، تثبیت صحنه حادثه و حفظ اموالبندی اهداف متناسب با سه اصل حفظ جادوین اهداف عملیات و اولویتت .2

و اقدامات تعریف شده  های فوق الذکرعلاوه بر موضوعات و سرفصل و تعداد اهداف مهم نیست و متناسب با نیاز تدوین می گردد.

کنترل بیماری که شامل شناسایی و تست بیماران در قالب فرایند اقدامات مربوط به ، دستورالعمل ابلاغی مدیریت کرونا در

قداماتی که برای جلوگیری ازگسترش بیماری آزمایشگاهی، شناسایی افراد در معرض بیماری و لحاظ اقدامات حفاظتی برای آنها، ا

د ، داروها، تشخیص، واکسن و تولیهایی برای شناسایی عوامل تاثیر گذار و مداخلات موثراست، اقدامات تحقیقاتی که شامل فعالیت

مطلوب برای افراد و اقدامات کاهش آسیب که شامل ارایه مراقبت  ها برای پاسخ و مراقبت موثرها و دستورالعملشواهد و پروتکل

نیز  بیمار، حمایت از بیمارستان برای حفظ خدمات ضروری و حمایت روحی روانی از بیماران، پرسنل و خانوده های آنها می باشد

 می تواند در تدوین اهداف لحاظ گردد. 

 اقدامات متناسب برای هر هدف اختصاصی، فرد مسئول و محدوده زمانی  پیش بینی .3

 برای فعالیت ها و مورد نیاز منابع موجود برآورد .4

 تصویب، ابلاغ و انتشار برنامه .5

 اجرای برنامه .6

 بازبینی مستمر برنامه با جلسات منظم  .7
 

 ظ می شود شامل موارد زیر می باشدلحا عملیاتی پاسخ به کرونا که در برنامه متغیرهای اصلی

 شامل توضیحات در خصوص تیم برنامه ریزی، زمان برنامه ریزی مقدمه: .1

 قاعدتا در راستای مدیریت صحیح فرایندهای پاسخ به کرونا هست هدف یا اهداف کلی: .2

 ( نگارش شوند(SMART)باید به صورت اسمارت ) اهداف اختصاصی .3

بسته به نیاز میتوان ستونهای دیگری را نیز به جدول اضافه   برای هر هدف اختصاصی نمونه جدول زیر تکمیل می گردد. .4

 رنامه اضافه نمود.بم و به توان گانت چارت متناسب با فعالیت ها را نیز ترسینمود. همچنین می 

 
 توضیحات بودجه مورد نیاز ناظر محدوده زمانی )زمان شروع و اتمام( مسئول اقدام اقدامات ردیف

       

       

 
 

 

 

 (IAPمراحل تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به ویروس کرونا )
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