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 از: فروان سپاس با

مرکز مدیریت ، آقای مهندس علیجانی مدیر استان بهداشت مرکز رئیس و دانشگاه بهداشتی معاوندکتر نجاری 

، شهیدبلندیان قزوین  درمان و بهداشت مرکز رئیس خونساری علیرضا سید دکتر شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه،

 رئیس رودباری کاظمی حسن آقای ،زهرا بوئینشهرستان  درمان و بهداشت شبکه مدیر زاده خوشنویس آرش دکتر

 جالل دکتر، ،البرزشهرستان  درمان و بهداشت شبکه مدیر مهرعلیان علی دکتر،زهرا بوئین شهرستان بهداشت مرکز

 بهداشت مرکز رییس زاده شریف عسگر مهندس آقای،تاکستان شهرستان درمان و بهداشت شبکه مدیر رحمانی

آقای محمد بابائی معاون آبیک،  شهرستان درمان و بهداشت شبکه مدیرسازان  دکترچیت ،تاکستان شهرستان

 درمان و بهداشت مرکز مدیر الهی فیض صفر آقایبهداشتی شبکه وسرپرست مرکز بهداشت شهرستان آبیک، 

 و آموزشخانم نرگس زمانی کارشناس ن، خانم رفعت یاحقی مدیرگروه آموزش و ارتقاء سالمت استا،آوج شهرستان

خانم شهرستان قزوین،  سالمت ارتقاء و آموزش مسئول کارشناس زاده احمدی صفیهخانم ، استان سالمت ارتقاء

 و آموزش مسئول کارشناس عطایی وحید آقای قزوین، شهرستان سالمت ارتقاء و آموزش کارشناس شهبازخانیا اعظم

، زهرا بوئین شهرستان سالمت ارتقاء و آموزش مسئول کارشناس بوچالی زینبخانم ، آوج شهرستان سالمت ارتقاء

 مسئول کارشناس طاهرخانی الهام خانمالبرز،  شهرستان سالمت ارتقای و آموزش کارشناس فتوحی راضیهخانم 

 تاکستان  شهرستان سالمت ارتقای و آموزش

 

های سالمت محالت شهری و روستایی  راه اندازی کانونو تمامی همکارانی که ما را در 

 همیاری نمودند.
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 مقدمه :

نهادهای دولتی و خصوصی و نیز  وها  ست همگانی که احقاق آن نیازمند پاسخگویی کلیه دستگاهسالمت حقی

جلب مشارکت مردم و سایر  باشد. پذیری تمامی اقشار جامعه در قبال سالمت خود، خانواده و اجتماع می مسئولیت

سالمت جامعه، راهبردی اساسی در نظام سالمت بوده و  یگذاری و برنامه ریزی جهت ارتقا ها در سیاست بخش

مفهوم اجتماعی شدن سالمت مشارکت  رود. هم دولت دوازدهم به شمار میهای م اجتماعی شدن سالمت از الویت

ها به منظور تحقق های حاکمیت و کاهش نابرابریمردم و همراهی ساختارمند همه بخشسازماندهی شده آحاد 

تمامی  ودنست. اجتماعی شدن سالمت با هدفمندنمعدالت در قالب پوشش همگانی سالمت با الویت اقشار محروم ا

در این خصوص براساس  ،ها و نهادهای تصمیم ساز و مرتبط با موضوع سالمت در ارتباط است دستگاه های رنامهب

، مبنی بر پوشش سالمت 0281مصوبه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 

 . گردداندازی  محالت در سطح کشور راهامع سالمت های سالمت و مج در همه جا، مقرر گردیده کانونبرای همه،

ها با عنوان مشارکت بین بخشی در حوزه  دومین جنبه اجتماعی شدن سالمت، مسئله همکاری و مشارکت سازمان

ملی سالمت، مجمع باشد. خوشبختانه تشکیل مجمع  ها بسیار مهم می سالمت است. ایفای درست نقش این سازمان

 باشد. تواند در این ارتباط نقش آفرین  تان میت استان و مجمع سالمت شهرسسالم

از که افراد خاص اعم طوریجنبه اجتماعی شدن سالمت است، به مشارکت افراد خاص و صاحب نظران سومین

ردم نقش داشته توانند در سالمتی م ر میان مردم دارای نفوذ هستند میهای فرهنگی، هنری، ورزشی و ... که د چهره

 این امر نیز محقق خواهد شد.های سالمت محالت و مجامع سالمت،  اندازی کانون باشند. لذا با راه
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 چیست؟ محله سالمت کانون

 جامعه و محله خود، سالمت ارتقای هدف با آن در مردم که است محلی محور، اجتماع تشکل محله سالمت کانون

 مشخص جغرافیایی حوزه یک در که است داوطلبانه و غیرانتفاعی غیردولتی، تشکیالتی کانون این. کنند  می مشارکت

 .شود می تشکیل

 : اهداف

 ارتقای سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی ساکنان محله 

 های مردم در توسعه سالمت محلههمکاری نهادینه سازی مشارکت و 

 سالمت محلهدهی به معضالت و مشکالت  های مردمی در پاسخ بسیج، هدایت و مدیریت ظرفیت 

 اجتماعی سالمت   سازماندهی و توانمندسازی مردم در پذیرش مسئولیت 

 افزایش مشارکت مؤثر، کارآمد، پویا و خالق مردم در توسعه سالمت خود، خانواده و محله 

 ،بودن مردم، از طریق مشارکت در انجام کارهای نفس و احساس ارزشمند  اعتماد به تقویت روحیه خودباوری
 داوطلبانه و خیرخواهانه 

 تقویت شادابی و امید در شهروندان از طریق بهبود شرایط محیطی و اجتماعی و نیز ترویج سبک زندگی سالم 

 :وظایف

 سالمت با مرتبط هایفعالیت در بخشیبین هایهمکاری و مردم مشارکت جلب 

 روستا و محله بالفعل و بالقوه هایظرفیت و مردم هایتوانمندی شناخت 

 مرتبط هایدستگاه کارشناسان و دانشگاه همکاری با سالمت کانون در همکاری داوطلب مردم سازیتوانمند  

 محله نیاز و ظرفیت اساس بر کانون مجموعه زیر تخصصی هایگروه تشکیل پیشنهاد 

 روستا و محله محیط و ساکنان سالمت ارتقای هدف با محله دار اولویت مسائل تعیین 

 حسب بر مصوبات اجرای پیگیری و مجمع جلسات در کانون توسط شده احصا هایاولویت نمودن مطرح 

  مورد

 حمایت و داوطلبانه هایمشارکت طریق از مصوبات ارزشیابی و پیگیری محله، سالمت مجمع منظم تشکیل 

 شهرستان و شهر سطوح در مسئوالن طلبی
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 :محله سالمت کانون استقرار محل

 به وابسته محله های خانه ها، شهرداری سالمت های خانه سالمت، جامع مراکز و پایگاه بهداشت، های خانه

 خیرساز یا دولتی غیر و دولتی های سازمان سایر به وابسته اماکن شهرسازی، و راه وزارت

 :محالت سالمت های کانون هدایت و تشکیل فرایند

 محالت سالمت کانون تشکیل از قبل شبکه پوشش تحت محدوده وضعیت شناخت 

 محالت سالمت های کانون تشکیل در تاثیرگذار ذینفعان شناسایی 

 کاربردی اطالعاتی های بانک تکمیل و تهیه 

 محالت سالمت های کانون فعالیت و تشکیل درفرایند ذیربطان و ذینفعان مشارکت جلب و ارتباط 

 محالت سالمت های کانون تشکیل و اندازی راه اولیه های زیرساخت سازی آماده 

 پوشش تحت مناطق سطح در عضو جذب برای محالت سالمت های کانون تشکیل طرح معرفی 

 محالت سالمت کانون در عضویت داوطلبان جذب برای هماهنگی و ریزی برنامه 

 برگزاری انتخابات دبیر و جانشین دبیر 

  ار و مناطق مناطق شهری توسط شهرد ها و در جانشینان دبیر توسط روسای شبکهو صدور ابالغیه دبیران
 ها روستایی توسط بخشداری

 درمحالت سالمت های کانون ساختارسازی و تشکیل 

 سالمت کانون به بخشی رسمیت و بخشی هویت 

 محالت سالمت های کانون اعضا ایدوره آموزشی نیازسنجی و سنجی ظرفیت 

 محالت سالمت های کانون اعضا توانمندسازی و آموزش 

 اقدامات بندی اولویت و مردم بامشارکت محله سالمت وضعیت مستمر رصد و شناسایی 

 برگزاری مجمع هر محله به صورت ماهانه توسط دبیران و جانشین دبیر 

  وذینفعان اندرکاران دست همه مشارکت با ترویجی و ایتوسعه آموزشی، اقدامات ریزی برنامهپیگیری و 

 محله سالمت توسعه در مردم اجتماعی مسئولیت ارتقاء و مشارکت جلب 
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  : های سالمت محالت شهری و روستایی کانون اندازیهای راهبرگزاری کارگاه

معاون محترم امور اجتماعی در مورد نیم رخ سالمت استان و بُعد سوم مهندس عزیزخانی ها آقای  در این کارگاه

های الزم را ایراد نمودند در ادامه خانم امامیه کارشناس  سالمت اجتماعی است صحبت سالمت که همان

اندازی کانون های سالمت  توانمندسازی اجتماع محور معاونت اجتماعی در مورد آئین نامه، چارچوپ و اقدام راه

هایی  تقسیم و در مورد نگرانیهای شش نفره  محالت توضیحات الزم را بیان نمودند. و در پایان جلسه، افراد به گروه

 به توانند به کار ببرند را های سالمت محالت می اندازی کانونراه مواجه شده، پیشنهادات و اقدامات ابتکاری که در

ی  . در ادامه نظرات همهنمود را بیانگروه نظرات  ها و در ادامه یک نفر به نماینده از گروه گذاشتندبحث و تبادل نظر 

 جمع بندی شد:شرح زیر ها به  گروه

 های سالمت محالت شهری و روستایی: اندازی کانون چالش های پیش روی راه

 های طرح تحول سالمتهای معاونت اجتماعی با سیاستعدم تطابق سیاست -8
 عدم تامین منابع مالی توسط خیرین -0
 ، کانون مساجد(ها )مثل کانون بسیج تشابه طرح انجام شده و موازی کاری با سایر ارگان -3
 های دولتی به مشارکت واقعی عدم اعتقاد کامل سازمان-4
 ها ها و ایجاد موانع مختلف از سوی مراجع مختلف در این برنامه دخالت -5
 های مردمی بهداشتی و نداشتن انگیزه مردم جهت مشارکت عدم اعتماد و توقع باالی مردم ازسیستم-6
 احتمال برآورده نشدن نیازهای مطرح شده  -7
 های سیاسی، ترویج باورهای غلط(احتمال انحراف از اهداف کانون )بحث -1
 ترجیح مردم به خدمات تحت پوشش بخش خصوصی به جای بخش دولتی -9

 های گروهی به دلیل برخی تعصبات توسط قیمین و همسرانشانعدم مشارکت بانوان در فعالیت -82
 در بعضی محالت ممکن است پیدا کردن افراد تحصیل کرده، آگاه و دارای وقت آزاد مشکل باشد. -88
 عدم وجود پشتوانه مالی جهت کانون و عدم تامین بودجه مشخص -80
 بر بودن حل بعضی از مشکالتزمان -83
 اءباالرفتن توقعات و انتظارات مردم از شبکه بهداشت و توقعات نابجای برخی از اعض -84
 عدم انگیزه کافی پرسنل جهت کارهای جانبی -85
 های دولتی به دلیل عدم تحقق اهداف قبلی و عدم استقبال مردم اعتمادی مردم به سیستمبی-86
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 های معاونت اجتماعی در سامانه سیبلحاظ نشدن فعالیت-87
 بر بودن کارهای مشارکت مردمیزمان-81
مراکز خدمات جامع سالمت و کمبود نیروی اجرایی و عدم زمان کافی کاری باالی مراقبین سالمت در بار -89

 مراقبین سالمت
 های کانون محالت شناخت ناکافی مردم در خصوص فعالیت -02
 جایی نیروها عدم همکاری اعضای کانون در میانه کار به علت حاشیه نشینی، کوچ مداوم و جابه -08
 !(زندگی مردم و در شرایط فعلی )اولویت اصلی مردم بهداشت نیستهای اصلی  خوانی با اولویتعدم هم -00
 برداری سیاسی ها و بخش خصوصی به منظور بهره استفاده سایر ارگاناحتمال سوء -03
 موازی کاری با برنامه سالمت اجتماعی واحد سالمت روان -04
 ها تغییر مداوم نیروی پزشک و مراقب سالمت باتوجه به طرحی بودن آن -05
 عدم امکان ثبت خدمت در سامانه سیب -06
 وجود باورهای غلط مردم و توجه به منافع فردی در مقایسه با منافع جمعی -07
 های مشارکتی در برنامه مردانعدم مشارکت  -01
 ها  چارچوپ اجرایی برای دیگر ادارات و فرمانداریمشخص نبودن  -09
 
 
 

 جهت رفع چالش های عنوان شده : پیشنهادات
 برگزاری جلسات توجیهی برای روسای ادرات به ریاست فرماندار-8
 همکاری سایر ادارات در جهت جلب مشارکت مردمی -0
 باربرگزاری جلسات مجمع محله سالمت محالت فصلی یک -3
 های خیر، خودجوش و جلسات مذهبی در هرمحله شناسایی گروه -4
 روحانیون محله و .........( مت، داوطلبان سالمت،های محله مثل ) سفیران سال یتاستفاده از ظرف -5
 های کالمی در جهت جذب مردم برقراری ارتباط موثر و داشتن مهارت -6
عان محلی و معتمدین دارس، انجمن اولیا و مربیان، ذینفهایی نظیر مدیران م افزایش ارتباط بین بخشی با گروه -7

 محلی
 ریزی جهت نشاط اجتماعی محالت نامهدوستی مردم و ایجاد برافزایش حس نوع -1
 انتخاب دبیر و جانشین دبیر دقت الزم در  -9
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 برگزاری جلسات توجیهی از طرف ستاد جهت اعضاء -82
 های سالمت محله لحاظ کردن یک روانشناس در تیم کانون -88
 شناسایی افراد با نفوذ و کلیدی در هر محله و افراد مورد اعتماد مردم  -80

  به مدت شش ماهترجیحا  هادبیران کانونانتخاب  -83 
 دار برای اعضای کانونصدور کارت شناسایی عکس -84
 صدور یک دفترچه جهت ثبت تعداد جلسات برگزاری و عناوین جلسات آموزشی و خدمات دریافتی -85
 های سالمت انتخاب مکان مناسب برای کانون -86
 های کانون سالمت محله رفع مشکل به منظور نهادینه کردن برنامه حمایت مالی و تبلیغاتی مناسب جهت -87
 اجتماعی و مسئولیت پذیری هو روحی هیتقویت کارگرو-81
 های توجیهی و آموزشی مردم توجیح مردم محله و برگزاری کالس-89
 های سالمتدر قالب کانونمورد عالقه مردم محله  هایبرنامهبرگزاری  -02
 ی برای ارزیابی عملکرد دبیران در محلهمشخص کردن افراد -08
 های تفریحی در محله ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت -00
 

 :های سالمت اندازی و استقرار کانون پیشنهادی جهت تسهیل در راه اقدامات ابتکاری

ی آموزشی جهت ها کارهایی برای درآمد زایی کانون محله) برگزاری بازارچه صنایع دستی، برگزاری کالسارایه راه-8
 بانوان خانه دار، مهدکودک( و جذب خیرین

 های سالمت توسط فضای مجازی، پیامک و......... معرفی کانون -0
 گیری کانون های افراد جامعه قبل از شکل استفاده از ایده -3
 های جوان تحصیل کرده استفاده از نیرو -4
 رگری، بسیج محله جهت استفاده در محلههای منطقه مانند خانه بهداشت کا استفاده از ظرفیت -5
 های آموزشی جذابیت در روش -6
و رادیو و تلویزیون و نشریه و  های پر رفت و آمد محالت اطالع رسانی از طریق نصب بنرها و پوسترها درمکان -7

 الت محلیمح
 ها  شهرداریهای انسانی و مالی استفاده از ظرفیت -1
 مراقبین سالمت فعال در برنامهبرای  در نظر گرفتن امتیاز تشویقی -9

 در کارهای گروهی محالت  مردانهای انگیزشی جهت مشارکت  استفاده از روش -82
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اند و در حال حاضر مهاجرت  استفاده از افراد تحصیل کرده برای خدمات رسانی به محله که بومی منطقه بوده -88
 اند کرده

 محالت ایجاد برنامه ریزی نشاط اجتماعی سالمت -80
مسئول پایگاه هر مرکز بدون بلوک باشد تا بتواند به طورفعال در کارهای اجرایی، هماهنگی و آموزش به کار  -83

 گرفته شود
تهیه کارت الکترونیکی شهروند برتر برای کلیه اعضاء)فعال( و استفاده رایگان از خدمات شهری مثل استفاده از  -84

 موزه، اتوبوسرانی
 سرای محله در هر محلهاحداث خانه فرهنگتشکیل و  -85
 های سالمت محورمانند جنگ شادی تشکیل کاروان شادی در محالت در راستای اجرای برنامه -86
هایی که در حال حاضر در سطح جامعه فعال هستند مانند) قرآن، بسیج، کانون پرورش فکری و...( را  کانون  -87

 د.ترغیب کنیم در حوزه سالمت فعالیت کنن
 استفاده از مدیران مجتمع های مسکونی جهت عضو گیری کانون -81
 همکاری مدیران شبکه برای برگزاری اردوهای تفریحی  -89
 برگزاری کالس های متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی -02
 اختصاص امتیاز به مراقبین سالمت در جهت هدایت برنامه -08
 های مختلف صل توسط اعضای گروه محلهبرگزاری همایش پیاده روی در پایان هرف -00
 تشکیل صندوق جهت دریافت پیشنهادات و مشکالت محله -03
ها مانند) جهادکشاورزی، فنی و  توانمندسازی محالت در فعالیت های اقتصادی با مشارکت ادارات و سازمان -04

 حرفه ای و.....(
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 المتهای س راه اندازی کانونجهت  برگزار شده  یها جدول کارگاه

  

 تاریخ ردیف
شبکه بهداشت 

 ودرمان
 مدرسین گروه هدف شرکت کننده

تعداد کل شرکت 

 کنندگان

 آبیک 86/82/97 1
ناظرین آموزش سالمت مراکز و 

پایگاه ها، پزشک، مسئولین 
 واحدهای شبکه

مهندس 
 عزیزخانی، امامیه

03 

 آوج 01/9/97 1
ناظرین آموزش سالمت مراکز و 

پزشک، مسئولین پایگاه ها، 
 واحدهای شبکه

مهندس 
 عزیزخانی، امامیه

33 

 البرز 1/9/97 0
ناظرین آموزش سالمت مراکز و 

پایگاه ها، پزشک، مسئولین 
 واحدهای شبکه

مهندس 
 عزیزخانی،

 امامیه
87 

 بوئین زهرا 3/82/97 4
ناظرین آموزش سالمت مراکز و 

پایگاه ها، پزشک، مسئولین 
 واحدهای شبکه

مهندس 
 عزیزخانی، امامیه

38 

 تاکستان 06/9/97 5
ناظرین آموزش سالمت مراکز و 

پایگاه ها، پزشک، مسئولین 
 واحدهای شبکه

مهندس 
 امامیه عزیزخانی،

31 

 قزوین 07/9/97 6
ناظرین آموزش سالمت مراکز و 

پایگاه ها، پزشک، مسئولین 
 واحدهای شبکه

مهندس 
 عزیزخانی، امامیه

45 
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 صورت جلسات :

 

  کانون سالمت محله راه اندازی جلسه  صورت
 8: جلسهشماره 

 82/26/8397تاریخ: 
 :نامه تاریخ دعوت دکتر اسکویی: جناب آقای یس جلسهیر

 

 نامه شماره دعوت
 

 :جلسهدستور 
 ـ راه اندازی کانون سالمت محله8

 مطالب مطروحه:
جناب آقای دکتر اسکویی معاون محترم اجتماعی دانشگاه در ابتدا  در مورد اهداف و وظایف کانون سالمت که افزایش مشارکت موثر، 

اجتماعی و معنوی ساکنان محله و  کارآمد، پویا در توسعه سالمت خود، خانواده و محله و همچنین ارتقای سطح سالمت جسمی، روانی و
 غیره می باشد را توضیحات الزم را ارائه نمودند.

ما با تشکیل : در ادامه بیان نمودنددانشگاه  یگذار استیس رخانهیدانشگاه و مسوول دب سییمشاور ر ،یزخانیعز مهندسجناب آقای 
مت محله را استخراج و در نهایت مردم محله را توانمند نماییم. در کانون سالمت محله و انتخاب دبیر معتمد مردم محله، باید نیم رخ سال

ادامه جناب آقای دکتر نجاری رئیس مرکز بهداشت استان قزوین و جناب آقای مهندس علیجانی مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت 
 خود را بیان نمودندهای الزم جهت پیشبرد اهداف این معاونت اعالم آمادگی  بهداشتی در مورد همکاری و هماهنگی

در ادامه خانم یاحقی مسئول آموزش و ارتقاء سالمت و خانم فتاحی کارشناس گسترش و خانم امامیه کارشناس معاونت اجتماعی نظرات 
 خود را در این زمینه اعالم نمودند و بعد از بحث و بررسی موارد زیر مصوب گردید.

شماره 

 مصوبه
 مسئول پیگیری شرح مصوبه

مهلت 

 زمانی
 نتیجه

1 
مقرر شد جلسه با مدیران شبکه بهداشت و درمان جهت توجیه و راه اندازی 

 کانون سالمت محالت برگزار گردد.
 دکتر اسکویی

تا پایان 
 شهریور

 

1 
ها یاحقی، فتاحی و امامیه جهت تدوین  مقرر شد جلسه ای با حضور خانم

برگزار و هماهنگی الزم اندازی کانون محالت استان  دستورالعمل اجرای  راه
 به عمل آید.

 خانم امامیه
تا پایان 
 شهریور
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  کانون سالمت محله شهر ها و روستا های استان جلسه راه اندازی  صورت
 8: جلسهشماره 

 :نامه تاریخ دعوت : جناب آقای دکتر اسکویییس جلسهیر 88/26/8397تاریخ: 
24/26/8397 

 نامه شماره دعوت
 /د083516/08

 :دستور جلسه

 ـ راه اندازی کانون سالمت محله1

 مطالب مطروحه:
جناب آقای دکتر اسکویی معاون محترم اجتماعی دانشگاه در ابتدا  در مورد دالیل مفهوم اجتماعی شدن نظام سالمت و اینکه اجتماعی 

 نیب یها یهمکاربر روی  باید تمرکزشدن یک ضرروت است نه یک انتخاب توضیحات الزم را ارائه نمودند و اینکه در حال حاضر 
 باشد تا ما بتوانیم به اهداف اجتماعی شدن جامعه برسیم. و مشارکت مردم یو توانمندساز یبخش

در ادامه در مورد راه اندازی کانون دانشگاه  یگذار استیس رخانهیدانشگاه و مسوول دب سییمشاور ر ،یزخانیعز مهندسجناب آقای 
افزایش مشارکت موثر، کارآمد، پویا در توسعه سالمت خود، خانواده و محله و همچنین ارتقای سطح سالمت سالمت که هدف اصلیش  

جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی ساکنان محله می باشد توضیحاتی ارایه نمودند. با تشکیل کانون سالمت محله و انتخاب دبیر معتمد 
ج و در نهایت مردم محله را توانمند نماییم در ادامه بعد از ارایه مطالب مرتبط موارد زیر مردم محله، باید نیم رخ سالمت محله را استخرا

 مورد تصویب حاضرین قرار گرفت.
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شماره 

 مصوبه
 مهلت زمانی مسئول پیگیری شرح مصوبه

 ماه وریشهر شبکه بهداشت و درمان رانیمد سالمت شهرستان یسالمت در شورا یکانون ها یطرح موضوع راه انداز 1

1 
اندازی کانون سالمت محله به  اعالم تعداد محالت مورد شناسایی شده جهت راه

 صورت نامه و معرفی رابط موردنظر به معاونت اجتماعی
 ماه وریشهر شبکه بهداشت و درمان رانیمد

 مهرماه شبکه بهداشت و درمان رانیمد هر محله تیحدود محالت  شهر ها  و روستا ها و جمع نییو تع  ییشناسا 0

 مهرماه شبکه بهداشت و درمان رانیمد استقرار کانون هر محله یفضا نییو تع ییشناسا 4

 مهرماه شبکه بهداشت و درمان رانیمد کانون ینفر به عنوان کارشناس راه انداز کی نیییتع 5

6 
خانه  ی، اعضا ریافراد داوطلب موجود در محله )داوطلب سالمت، سف ییشناسا

 و.....( یستیبهز ،یاجتماع گاهیمشارکت، پا
 مهرماه شبکه بهداشت و درمان رانیمد

 ماه آبان شبکه بهداشت و درمان رانیمد کانون سالمت محله یریفراخوان جهت عضو گ 1

 ماه آبان شبکه بهداشت و درمان رانیمد محلهو جانشین دبیر کانون  ریدب نییتع 2

 ماه آبان شبکه بهداشت و درمان رانیمد رخ سالمت محله مین هیمشکالت محله و ته یازسنجین 9

 ماه آبان شبکه بهداشت و درمان رانیمد مجمع سالمت محله یبرگزار 13
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 درون بخشی انجام شده:نمونه مکاتبات 
 
 

 

 

 

 

 

 دکتر نجاری آقای جناب

 معاون محترم بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان

 

 باسالم و احترام

جهت استحضار  82/6/97های سالمت محله تاریخ  به پیوست صورتجلسه راه اندازی کانون     
 گردد. و بهره برداری ارسال می

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11/06/1397  

//د214242  

دارد
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 رئیس محترم مرکز بهداشت شهیدبلندیان ،آقای دکتر خونساری جناب

 مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان تاکستانآقای دکتررحمانی،  جناب

 جناب آقای دکتر مهرعلیان، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان البرز

 محترم شبکه بهداشت و درمان بویین زهرامدیر آقای دکترخوشنویس زاده،  جناب

 مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان ابیکدکترچیت سازان، آقای  جناب

 جناب آقای فیض الهی، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان آوج

 

 باسالم و احترام 

های سالمت محالت  نضمن تشکر از جنابعالی و همکاران محترمتان که نهایت تالش خود را جهت راه اندازی کانو     
های سالمت محالت شهری و  اندازی کانون فرمایند به منظور یکسان سازی مراحل راه شهری و روستایی مبذول می

 گردد: روستایی استان، به شرح زیر اعالم می

فراخوان افراد فعال در محله )رابطین سالمت، سفیران سالمت، معتمدین محله، سمن های فعال محله و....( جهت  -8
 شرکت در انتخابات

برگزاری انتخابات با شرکت افراد فراخوان شده در یک مکان عمومی مثل مسجد، مدرسه و ... جهت انتخابات   -0
 دبیر و جانشین دبیر )مستندات به معاونت امور اجتماعی ارسال گردد(

در -شهردار صدور ابالغ جهت دبیر و جانشین دبیر کانون )در مناطق شهری رئیس شبکه بهداشت ودرمان و -3
 مناطق روستایی رئیس شبکه بهداشت ودرمان و بخشدار(

 تعیین مکان کانون سالمت محله -4

 نصب تابلو کانون سالمت محله به همراه لوگو ارسال شده -5

 های دولتی، غیردولتی و مردم محله افتتاحیه کانون سالمت محله باحضور نمایندگان بخش -6

 اد داوطلب محله و بایگانی در کانون سالمت محلهتکمیل فرم عضویت و منشور اخالقی توسط افر -7

 احصاءمشکالت محله -1

 اولویت بندی مشکالت احصاء شده  -9

 های تخصصی  تشکیل کارگروه -82

کانون سالمت  دبیر جانشین یا دبیر شامل مردمی های بخش نمایندگان تشکیل مجمع سالمت محله با حضور -88
 و اساتید محله، سالمت های سمن و خیرین نماینده معتمدین، مربوطه، های گروه مسئولین همراه به محله،

  محله سطح در ودولتی اداری های بخش و محله ساکن دانشگاهیان

 پیگیری مصوبات مجمع سالمت محله توسط دبیر و جانشین دبیر -80

 

 

 

18/10/1397  

//د228187  

ندارد

15/12/1397  

//د234871  

 دارد



14 
 

 

 

 

 رئیس محترم مرکز بهداشت شهیدبلندیان ،آقای دکتر خونساری جناب

 مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان تاکستانآقای دکتررحمانی،  جناب

 جناب آقای دکتر مهرعلیان، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان البرز
 مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان بویین زهرازاده،  آقای دکترخوشنویس جناب

 مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان ابیکسازان،  دکترچیتآقای  جناب

 الهی، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان آوج جناب آقای فیض

 

 باسالم و احترام 

ضمن تشکر از جنابعالی،رئیس محترم مرکز بهداشت،کارشناس مسؤول محترم آموزش و ارتقای سالمت و کلیه      
های سالمت محالت شهری و روستایی  اندازی کانون همکاران محیطی آن شهرستان که نهایت تالش خود را جهت راه

گردد مستدعی است دستور فرمایید بر سردرب  می های سالمت ارسال پیوست نمونه تابلو سردرب کانون فرمایند، به مبذول می
 نصب گردد.  52*72اندازی شده تابلو براساس این نمونه با ابعاد  های راه جهت کلیه کانون
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 رئیس محترم مرکز بهداشت شهیدبلندیان ،آقای دکتر خونساری جناب

 مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان تاکستانآقای دکتر رحمانی،  جناب

 جناب آقای دکتر مهرعلیان، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان البرز

 زهرامدیر محترم شبکه بهداشت و درمان بویینآقای دکترخوشنویس زاده،  جناب

 مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان آبیکسازان، دکتر چیتآقای  جناب

 الهی، مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان آوججناب آقای مهندس فیض

 

 با سالم ؛

نهادهای دولتی و خصوصی و نیز  وها  سالمت حقی است همگانی که احقاق آن نیازمند پاسخگویی کلیه دستگاه     
ها در  باشد. جلب مشارکت مردم و سایر بخش پذیری تمامی اقشار جامعه در قبال سالمت خود، خانواده و اجتماع می مسئولیت
ریزی جهت ارتقاء سالمت جامعه، راهبردی اساسی در نظام سالمت بوده و اجتماعی شدن سالمت از گذاری و برنامه سیاست

رود. مفهوم اجتماعی شدن سالمت، مشارکت سازماندهی شده آحاد مردم و  هم دولت دوازدهم به شمار میهای م الویت
ها به منظور تحقق عدالت در قالب پوشش همگانی سالمت  های حاکمیت و کاهش نابرابری همراهی ساختارمند همه بخش

ساز و ها و نهادهای تصمیم های دستگاه برنامه با الویت اقشار محروم است. اجتماعی شدن سالمت با هدفمند نمودن تمامی
مرتبط با موضوع سالمت در ارتباط است. در این خصوص بر اساس مصوبه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و شعار 

های سالمت و  ، مبنی بر پوشش سالمت برای همه در همه جا، مقرر گردیدکانون0281سازمان جهانی بهداشت در سال 
 اندازی شود. راهاستان محالت در سطح مجامع سالمت 
اندازی شده  های راه ای تعداد کانون اندازی شده که به پیوست نمودار مقایسه کانون در سطح استان راه 63تاکنون تعداد 

های  اندازی این کانون گردد. از جنابعالی و همکاران محترمتان که نهایت تالش خود را جهت راه ها ارسال می شهرستان
های  نمایم. ضمن تأکید بر افزایش کمی کانون به عمل آوردید، تشکر می 8397مت محالت شهری و روستایی در سال سال

ها به عمل آید و در این راستا الزم است  های این کانون ریزی جهت ارتقای کیفی فعالیت باید برنامه سالمت محالت می
های سالمت در  ی دانشگاه کماکان متولی استقرار و هدایت کانونموارد زیر با جدیت پیگیری گردد. معاونت امور اجتماع

 های الزم را به عمل خواهند آورد. استان بوده و معاونت بهداشتی نیز مشابه سال گذشته حمایت

های سالمت محالت شهری و روستایی شهرستان در شورای سالمت و  اندازی و فعالیت کانون ارایه گزارش وضعیت راه -8
 المت شهرستانمراسم هفته س

 های راه اندازی شده در هفته سالمت با شرکت مسؤولین آن شهرستان افتتاح همزمان کانون -0

 ها آموزشی جهت توانمندسازی دبیران و جانشین آن  برگزاری کارگاه -3

 های راه اندازی شده توسط دبیران با هدایت و همکاری آن شبکه کانون 8391تدوین برنامه عملیاتی سال  -4

 اهدای ابالغ دبیران در اولین جلسه شورای سالمت شهرستان توسط فرمانداریصدور و  -5

 ها نصب تابلو در سر درب کلیه کانون -6

/د238253/21  

25/01/1398  

 دارد
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دارای کانون  91درصد محالت شهری و کلیه روستاهای دارای بهورز تا پایان سال  32ریزی گردد که ای برنامه به گونه -7
 سالمت محله باشند.

های خودیار محالت در قالب کانون سالمت محالت فعالیت  سفیران سالمت، رابطین و گروههای مربوط به  کلیه فعالیت -1
 نمایند.

های اجرایی عملیاتی  برنامه توانمندسازی مردم محالت در قالب کانون سالمت محالت و با مشارکت کلیه دستگاه -9
 گردد.

 سازماندهی گردد. وعیهای موضگروهنامه مربوطه در قالب اهالی داوطلب محالت بر اساس شیوه  -82

های مردم نهاد، بخش خصوص و نهادهای دولتی در حل معضالت بهداشتی محله  به منظور استفاده از ظرفیت سازمان  -88
 مجمع سالمت محله به صورت ماهیانه برگزار گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 معاون محترم امور اجتماعی دانشگاه جهت پیگیری

 جهت اطالعمعاون محترم بهداشتی دانشگاه 
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 نمونه مکاتبات برون بخشی انجام شده:
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 دادستان محترم عمومی و انقالب استان قزوین جناب آقای قاسمی،

 ریزی استان قزوین آقای مهندس یاری، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه جناب

 محترم انتظامی استان قزوینجناب سرهنگ حاجیان، فرمانده 

 سرکار خانم بیدخام، مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری

 سرکار خانم نجفی، مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری

 آقای مهندس صالحی، سرپرست محترم امور شهری و شوراهای استانداری جناب

 متی استان قزوینآقای احمدی، مدیرکل محترم تعزیرات حکو جناب

 آقای مهندس انبارلویی، مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز قزوین جناب

 مدیرکل محترم بهزیستی استان قزوین ،زرنقی جناب آقای وارثی

 آقای دکتر پسندیده، مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان قزوین جناب

 زوینمقدم، مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان ق آقای عالیی جناب

 های اجرایی گزاران دستگاه کل محترم دامپزشکی استان و رئیس شورای پیام آقای دکتر زینالی، مدیر جناب

 آقای رحمانی، مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان قزوین جناب

 کل محترم استاندارد استان قزوین آقای دکتر صارمی، مدیر جناب

 صنعت، معدن و تجارت استان قزوینآقای مهندس پرزحمت، مدیرکل محترم  جناب

 سرکار خانم مهندس خمسه، رئیس محترم جهاد کشاورزی استان قزوین

 آقای دکتر بابایی، مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان قزوین نابج

 عامل محترم شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین  آقای بیرانوند، مدیر جناب

 عامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان قزوین  آقای مهندس علیزاده، مدیر جناب

 آقای دکتر نجاری، معاون محترم بهداشتی دانشگاه و رئیس کمیته تخصصی سالمت جناب

 آقای دکتر قجربیگی، معاون محترم غذا و دارو دانشگاه و رئیس کمیته تخصصی امنیت غذایی جناب

 دم در سالمت استان قزوینآقای انصاریان، رئیس محترم خانه مشارکت مر جناب
 

 با سالم و احترام؛

که صورتجلسه آن با  83/80/8397مصوبات پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان تاریخ  0پیرو بند      

های سالمت محالت  ، به پیوست جدول مشخصات کانونارسال شده است 02/80/8397تاریخ  059722/08/01نامه شماره 

ها  های استان جهت استحضار و دستور همکاری با دبیران این کانون شده به تفکیک شهرستان اندازی روستایی راهشهری و 

 گردد. ارسال می

 

 

 

 

260604/21/28  

08/01/1398  

 دارد
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 استان:  روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

 

 

 آبیک شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون 

)خانه بهداشت, مسجد, 

 شهرداری و....(

نام و نام خانوادگی 

 دبیر

نام و نام 

خانوادگی 

 جانشین دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

1 

 آبیک خ مطهری کوچه شهبازی منیره عیونی آذر مافی منزل شخصی مطهری

1 

یوسف آفرین  زهرا اصغری مسجد شهرک بعثت

 مقدم

آبیک شهرک بعثت بلوار ملت 

 مسجد محمد رسول ا...

 صالحی عشرت مسجد  شهدای کربال خرم شهرک 0
محمدرضا 

 صالحی

خیابان پاسدران جنب - آبیک

 بهداشت شبکه
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 آوج شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون 

)خانه بهداشت, مسجد, 

 شهرداری و....(

 نام و نام خانوادگی دبیر
نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

 مریم معصومی رضا مرادخانی شهیدآبادقرآن  خانه شهیدآباد 1
 خانه روستای شهید آباد -آوج

 قرآن

 خوشقدم نوروزی بسیج قهوج قهوج 2
حسین 

 محمدخانی
 بسیج روستای قهوج -آوج

 صغری زینالو سعید خلیلی خانه بهداشت دشتک دشتک 3
خانه بهداشت روستای  -آوج

 دشتک

 پایگاه بسیج ارتش آباد -آوج زهرا طاهری مهدی موالیی پایگاه بسیج ش آبادتار 4

 پایگاه بسیج ارتش آباد -آوج مهدی دمیرچلی زهرا دمیرچی پایگاه بسیج کلنجین 5

 خانم زهرا ملکی مسجد اردالن 6
آقای وحید 

 خدابنده
 مسجد اردالن -آوج
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 البرز شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

کانون )خانه نوع مکان استقرار 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام خانوادگی 

 دبیر

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

1 
محله نصرت 

 آباد
 مسجد روستای نصرت آباد مهناز جمشیدیان علی قلندری مسجد حضرت ابوالفضل

 مسجد امیرالمومنین مهرگان 2
ناعمه حاجی محمد 

 حسینی

محمدتقی 

 اسفندیاری
 حسینیه مهرگان

3 
روستای 

 باورس
 مسجد روستای باورس رقیه اسدی عباس اسدی دهیاری

4 
 1منطقه 

 محمدیه
1مسجد و پایگاه بسیج  منطقه   ابوالفضل شاهبادری 

مریم مرادیان 

 غمخور قزوینی

پایگاه  1منطقه  -محمدیه

 فاطمیه مسجد جامع محمدیه

5 
 1منطقه 

 محمدیه
1پایگاه بسیج  منطقه مسجد و   افسانه حسینی قدرت ا... نادری پور 

پایگاه بسیج  1منطقه  -محمدیه

 مسجد امام حسن عسگری

6 
 0منطقه 

 محمدیه
0مسجد و پایگاه بسیج  منطقه   شهرام حسنی زینب کشاورز 

پایگاه بسیج  0منطقه -محمدیه

 مسجد المهدی

7 
 4منطقه 

 محمدیه
4مسجد و پایگاه بسیج  منطقه  معصومه بیگم  

 حسینی

محمد مهدی 

 غالمی

پایگاه بسیج  4منطقه -محمدیه

 مسجد امام جعفر صادق

8 
 5منطقه 

 محمدیه
5مسجد و پایگاه بسیج  منطقه   فاطمه طاهری سید یحیی حسینی 

پایگاه بسیج  5منطقه -محمدیه

 مسجد فاطمه زهرا

9 
6منطقه  6مسجد و پایگاه بسیج  منطقه   علیرضا جباری  

 دوست
 پایگاه بسیج 6 منطقه-محمدیه مریم سرزارع
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 زهرا بوئین شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام نام و 

 خانوادگی دبیر

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

 دهیاری خوزین 1
تقی 

 میرزاحسینی
 حسین آقاعلیخانی

دهیاری -بوئین زهرا 

 روستا خوزین

 فاطمه نصیری عباس یوسفی دهیاری خیارج 2
دهیاری - زهرا بوئین

 روستا خیارج

 رضاییاکرم  کریم ملکی دهیاری عصمت آباد 3
دهیاری - زهرا بوئین

 روستا عصمت آباد

 فاطمه  عنف قلی محمدرضا اینانلو دهیاری امیرآباد 4
دهیاری - زهرا بوئین

 روستا امیرآباد

 شهرداری سگزآباد 5
حسین ابراهیمی 

 فالح
 خدیجه درزی

شهرداری - زهرا بوئین

 سگزآباد
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 شهرستان  تاکستانهای سالمت محالت شهری و روستایی راه اندازی شده  جدول مشخصات کانون

 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

نوع مکان استقرار 

کانون )خانه 

بهداشت, مسجد, 

 شهرداری و....(

نام و نام خانوادگی 

 دبیر

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

 خانم معصومه شیخها خانم فاطمه غالمی بهداشتی پایگاه نرجه 1
شهر نرجه  مرکز خدمات -تاکستان 

 جامع سالمت

 روستای دیال اباد- تاکستان کبری نوری منصوره حسینی خانه بهداشت دیال اباد 2

 روستای صادق آباد- تاکستان خانم رعنا آخوندی آقای اصغر آخوندی خانه بهداشت صادق آباد 3

 شهر ضیاءآباد- تاکستان زینت لشگری خانم مریم لشگری پایگاه بهداشتی ضیاء آباد 4

 آقای علی شیرخانلو دهیاری سیف آباد 5
خانم معصومه 

 شیرخانلو

خرمدشت روستای سیف - تاکستان

 آباد

 خرمدشت 6
پایگاه بسیج 

 برادران

آقای میالد ملک 

 محمدی

خانم مهدیه حاجی 

 زاده
 خرمدشت- تاکستان

 روستای فارسجین- تاکستان خانم معصومه اکبری داود عزیز محمدی مسجد ابوالفضل فارسجین 7

 روستای اورنه - تاکستان شهسواری اباذر شهسواری صفدر خانه بهداشت اورنه 8

 روستای ساج - تاکستان ربابه زمانی طوبی دودانگه خانه بهداشت ساج 9

 حمیده سونار دهیاری اک 10
سعیده کریمیان 

 چهرق
 روستای اک - تاکستان
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  تاکستان  شهرستان شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات ولجد

 ردیف
نام کانون سالمت 

 محله

نوع مکان استقرار کانون )خانه 

 بهداشت, مسجد, شهرداری و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر
 سالمت محله آدرس کانون

11 
اسفرروین 

 حاشیه

پایگاه بسیج خواهران 

 اسفرورین
 اسفرروین-تاکستان  شهال    مهرعلیان زهرا عظیمی صدر

 اسفرروین 12
پایگاه بسیج برادران  

 اسفرورین
 اسفرروین- تاکستان محمد علی آقایی عباس ساروز

 خانه بهداشت شنین شنین 13
محمدرضا شفیع 

 خانی

منصور 

 میرزامحمدی
 شنین- تاکستان

 اکرم محمدیان فریده رحمانی پایگاه بسیج محله امام رضا 14

خیابان امام  –تاکستان 

جنب پایگاه –خمینی 

 1سالمت مرکز شماره 

 شهری) شیرخورشیدی(

 مرتضی شقاقی صدیقه شقاقی دهیاری لوشکان 15
 –لوشکان - تاکستان

 دهیاری روستا

 زینب اقامحمدی اصغر عزیزی خانه بهداشت طرویزک 16
 روستای - تاکستان

 طرویزک

 خانه بهداشت یحیی آباد 17
سید مهدی 

 موسوی
 خانم مریم اشوری

 روستای - تاکستان

 یحیی آباد

 مرکز قالت 18
خانم سمیه 

 فرمانی
 خانم سارا بهرامی

روستای  - تاکستان

مرکز خدمات جامع -قالت

 سالمت قالت

 هاجر رحمانی خدیجه نجفلو پایگاه سالمت عاشورا 19

 روستای - تاکستان

خیابان عاشورا جنب 

 پارک المهدی

 زهرا رحمانی صغرا اینالو پایگاه سالمت شهریور 11 20
تاکستان خ موسی صدر 

 روبروی دفتر پیشخوان



25 
 

 

 شهرستان قزوین  شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

 ردیف
سالمت  نام کانون

 محله

نوع مکان استقرار 

کانون )خانه 

بهداشت, مسجد, 

 شهرداری و....(

نام و نام خانوادگی 

 دبیر

نام و نام 

خانوادگی جانشین 

 دبیر

 آدرس کانون سالمت محله

 حاج آقا اصانلو مسجد تاالر 1
خانم مریم 

 کریمی
 10خیابان تاالر صداقت  – قزوین

 خ تبریز محله شیشه چی - قزوین بیونخانم  آقای فرجی مسجد شیشه چی 2

 خ تبریز - قزوین چیآقای پرپین خانم مهرعلیان مسجد آخوند 3

 آقای بابایی خانم سعادتی شهرداری شهیدچمران 4
 خیابان شهید چمران -محمود آباد

 شهرداری-

 خانم مصطفوی ابراهیمی آقای مسجد شیخ آباد 5
سعدی فرعی محله شیخ  قزوین

 مسجد احمد بکرآباد جنب 

 خیابان بهار - قزوین خانم کریمی حاج آقا سهرابی مسجد محله بهار 6

 خانم صالحی آقای شریف مسجد نواب جنوبی 7
خیابان نواب جنوبی پشت  - قزوین

 مسجد محمد خان بیگ

 آقای قلی پور خانم کریمی مسجد سالمگاه 8
چهارراه سپه تاسرپل راه  - قزوین

 تامولویآهن وازسالمگاه 

 آسیاب 9
اداره ارشاد 

 اسالمی
 خانم مجابی حاج آقا حیدری

د ااداره ارش -بلوار آزادگان – قزوین

 اسالمی

 خانم بابایی حاج آقا سلمک مسجد محله راه آهن 10
خ. راه آهن مسجد  -قزوین 

 جواداالئمه
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 شهرستان قزوین شده اندازی راه روستایی و شهری محالت سالمت های کانون مشخصات جدول

 ردیف
نام کانون سالمت 

 محله

نوع مکان استقرار 

کانون )خانه بهداشت, 

مسجد, شهرداری 

 و....(

نام و نام 

 خانوادگی دبیر

نام و نام خانوادگی 

 جانشین دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

 خانم جوادی آقای علیان مسجد تپه باستانی 11
خیابان پاسداران حسینه   – اقبالیه

 حضرت ابوالفضل

 آقای علی داودی فرهنگسرا شهید مفتح 12
سارا محمدی و 

 سکینه نصیری

خیابان معلم فرهنگسرای -اقبالیه 

 معلم

 - مهدی افتخاری زهرا محمدخانلو فرهنگسرا پاسداران 13

 - مریم کوگیرچگینی سیف اله محمدی مدرسه میثم تمار همت آباد 14

 شهرک عارف - قزوین برزگر آقای صمدی خانم مسجد اللوها 15

 حاج اقا ابراهیمی مسجد دیمج 16
خانم مریم سادات 

 تراورازانی

خ مولوی ک دیمج مسجد  - قزوین

 دستغیب

 خانم فالح حاج آقا قلندری مسجد مغلواک 17
خ منتظری جدید کوچه  - قزوین

 عظیمی پشت میدان تره بار

 مسجد هادی آباد 18
حاج آقا میثم 

 نوروزی
 خانم کلثوم چوپان

مسجد جعفر صادق،واقع  - قزوین

 در خ حیدری

 مسجد باغ نشاط 19
حاج آقا علی 

 اکبری
 خانم هاشمی

شهرک شهید -باغ نشاط - قزوین

مسجد حضرت -خ.پیروزی-بهشتی

 ابوالفضل

 آقای میالد خمسه خانم عزتی مسجد محله محمودآباد 20
 مسجد -محله مطهری  – محمودآباد

 (عامام سجاد )
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 محالت استان سالمت برگزار شده کانون  مجامع اطالعات گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شهرستان
 تعداد کانون سالمت

 محالت

 تعداد مجمع سالمت

 برگزار شده محله
 تعداد مصوبات

 تعداد مصوبات

 اجراشده

 تعداد مصوبات در حال

 پیگیری

 3 3 3 3 0 آبیک

 4 1 6 1 6 آوج

 11 12 03 4 9 البرز

 14 2 11 5 5 بوئین زهرا

 11 13 44 6 13 تاکستان

 63 119 119 42 13 قزوین

 111 151 121 65 60 جمع کل
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 های سالمت  تعداد داوطلبان سالمت جذب شده در کانون
 
 

 
 

 

 

 

 

 نام شهرستان ردیف
تعداد کانون 

 سالمت

تعداد 

داوطلبان 

سالمت 

محالت در 

 پایان سال

خانوارهای 

تحت پوشش 

داوطلبان 

سالمت در 

 پایان سال

 تعدادداوطلبان

سالمت جذب 

 ها درکانون شده

تعداد جلسات کالس 

آموزشی برگزار  های

جهت داوطلبان  شده

 سالمت

 تعداد داوطلبان

 سالمت آموزش

 دیده

 111 13 05 4423 111 0 آبیک 1

 92 04 03 0913 92 6 آوج 2

 105 45 29 1233 105 9 البرز 3

 01 06 01 433 01 5 زهرا بوئین 4

 44 63 44 1151 44 13 تاکستان 5

 164 111 111 9561 164 13 قزوین 6

 124 191 053 10010 124 60 جمع کل
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 های سالمت محالت شهری و روستایی استان نمودار مقایسه ای کانون

 1397تا پایان سال 

 
 

 

 

 

 

 آبیک بوئین زهرا آوج البرز تاکستان قزوین

20 20 

9 
6 5 

3 
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 راه آینده:

فصلی در شورای  صورت وستایی بههای سالمت محالت شهری و ر اندازی و فعالیت کانون راهگزارش وضعیت  .8

 گردد.ه ارائ سالمت شهرستان

 صورت همزمان افتتاح گردد.بهها  شهرستان لینومسئهای راه اندازی شده در هفته سالمت با شرکت  کانون .0

 برگزار گردد. ها آموزشی جهت توانمندسازی دبیران و جانشین آن های کارگاه .3

 تدوین گردد. های راه اندازی شده توسط دبیران با هدایت و همکاری آن شبکه کانون 8391برنامه عملیاتی سال  .4

 اهدا گردد. ابالغ دبیران در اولین جلسه شورای سالمت شهرستان توسط فرمانداری .5

 نصب گردد. ها تابلو در سر درب کلیه کانون .6

 دارای کانون سالمت محله باشند. 91روستاهای دارای بهورز تا پایان سال درصد محالت شهری و کلیه  32 .7

های خودیار محالت در قالب کانون سالمت محالت  های مربوط به سفیران سالمت، رابطین و گروه کلیه فعالیت .1

 فعالیت نمایند.

های اجرایی عملیاتی  هبرنامه توانمندسازی مردم محالت در قالب کانون سالمت محالت و با مشارکت کلیه دستگا .9

 گردد.

 سازماندهی گردد. های موضوعی گروهنامه مربوطه در قالب  داوطلبان محالت براساس شیوه .82

 ،های مردم نهاد، بخش خصوص و نهادهای دولتی در حل معضالت سالمت محله مانمنظور استفاده از ظرفیت سازبه .88

 مجمع سالمت محله به صورت ماهیانه برگزار گردد.

جهت حل مصوبات  در دولتی نهادهای و خصوص بخش نهاد، مردم های با حضور سازمانمجمع سالمت شهرستان  .80

 به صورت سالیانه برگزارگردد. محالت شهرستان سالمت مجمع

 

 
 
 



31 
 

 ها گزیده عکس

 
 آبیکشبکه بهداشت و درمان 

 راه انداز
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 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

 

 آباد ارتش کانون دبیر جانشین و دبیر انتخاب و اندازی راه

 

 
 نکلنجی کانون دبیر جانشین و دبیر انتخاب و اندازی راه
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 البرز:شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 

 
 محمدیه ششگانه منطقه کانون دبیر جانشین و دبیر انتخاب و اندازی راه

 

 
 مهرگان محله سالمت مجمع برگزاری
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 باورس کانون دبیر جانشین و دبیر انتخاب و اندازی راه

 

 

 
 

 نصرت آباد کانون دبیر جانشین و دبیر انتخاب و اندازی راه
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 بوئین زهرا:شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 

 
 امیرابادنو کانون دبیر جانشین و دبیر انتخاب و اندازی راه

 

 

 
 خرمدشت کانون دبیر جانشین و دبیر انتخاب و اندازی راه
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 تاکستان:شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 

 
 نرجه محله برگزاری   مجمع  سالمت 

 

 
 کانون ضیاءآباد دبیر جانشین و دبیر انتخاب و اندازی راه
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 قزوین:شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخابات دبیر و جانشین دبیر محله شهید چمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسیابانتخابات دبیر و جانشین دبیر محله شهید 
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 آخوندانتخابات کانون سالمت محله شیشه چی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 همت آبادانتخابات کانون سالمت محله 


