
شیوه نامه اجرایی تشکیل  
 محلهسالمت کانون 

 

 معاونت اجتماعی  

 اداره کل مولفه های اجتماعی سالمت



 مقدمه
 

  کلیه پاسخگویی نیازمند آن احقاق که همگانی ست حقی سالمت  
 تمامی پذیریمسئولیت نیز و خصوصی و دولتی نهادهای و هادستگاه

 .باشد می اجتماع و خانواده خود، سالمت قبال در جامعه اقشار



 اجتماعی شدن سالمت
  سالمت حوزه در مردم آحاد مشارکت  

 مالی انسانی، منابع بکارگیری و توانمندسازی سازماندهی، ،شناخت 
 جهت در داخلی منابع کنار در سالمت بخش از خارج فیزیکی و

 فرد،  سالمت ءارتقا و تأمین منظور به سالمت نظام مدیریت اصالح
 جامعه و خانواده

سالمت ارتقایی هایبرنامه اولویت با سالمت همگانی پوشش تحقق 
  جامعه محروم اقشار و



 مشارکت مردمی
 باشدمیمشارکت مردم در کانون آگاهانه، داوطلبانه، مسئوالنه و عادالنه 

 
  مردم نسبت به اهداف و برنامه های کانون اطالعات و آگاهی کامل دارند

 (مشارکت آگاهانه)

 مشارکت )به صورت داوطلبانه در اجرای امور کانون مشارکت دارند مردم
 (داوطلبانه

  مردم از تأثیر فعالیت کانون بر زندگی خود و جامعه آگاهی کامل دارند و در
 (مشارکت مسئوالنه. )پیشبرد اهداف کانون در حد توان مشارکت می نمایند

  حضور و مشارکت شهروندان در کانون سالمت محلی برای تمامی آحاد جامعه
.  یکسان است و هر شخص عالقمندی می تواند عضو کانون سالمت گردد

 ( مشارکت عادالنه)



 محله
 
 جغرافیایی مشخص که در شهرها توسط شهرداری ها و در مناطق غیر  حوزه

 . شهری متناظر با یک محله توسط فرمانداری ها مشخص و تعیین میگردد

 

 گرددمیهر روستا معادل یک محله منظور همچنین. 



 کانون

 

 جامعه محور محلی تشکیلCommunity Based Organizations 

(CBO)    است که در آن مردم با هدف ارتقای شاخص های کیفیت زندگی خود
 . و جامعه محلی مشارکت می نمایند

 

 فعالیت این کانون ها غیر سیاسی، غیردولتی و داوطلبانه است ماهیت. 



 کانون سالمت محله

 

  خود، سالمت ارتقای هدف با محله یک در مردم مشارکت با که است کانونی

 .میگردد تشکیل جامعه و محله خانواده،

 



 مجمع سالمت
 فرآیندی سازمان یافته است که طی آن جامعه و سازمان های مرتبط ضمن تبادل

اطالعات و دانش،  تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و  پیشنهاد سیاست های  
 شودمناسب سالمت جامعه ارائه  می 

 



 مجمع سالمت محله
  مجمع نماد مشارکت مردم و همکاری بین بخشی است که متشکل از نمایندگان

مردمی شامل دبیر یا جانشین دبیر کانون سالمت به همراه مسئولین بخش های 
گروهها، معتمدین، نماینده خیرین و سمن های سالمت محله، اساتید و  دانشگاهیان  

 ساکن محله  

 

 نماینده شورای اسالمی شهر و روستا، نماینده آموزش و )های اداری و دولتی بخش
پرورش، بهزیستی، رفاه و کار، بهداشت و درمان،نیروی انتظامی ،محیط  

 در سطح محله می باشد...( دهیاری و /زیست،شهرداری



دبیر کانون سالمت محله و مسئوالن ) نمایندگان مردمی 

گروه های  موضوعی مردمی کانون، رئیس هیئت ها ،سمن ها 

کانون ورزش، : وکانونهای اختصاصی و موضوعی  محلی نظیر

...(، بسیج و خیرین  کانون کشاورزی ، سمن ها،   

نماینده شورای اسالمی شهر و )نمایندگان دستگاه های دولتی 

روستا، نماینده آموزش و پرورش، بهزیستی، رفاه و کار، 

بهداشت و درمان،نیروی انتظامی ،محیط 

...(دهیاری و /زیست،شهرداری  

روحانیون، معتمدین محلی )نمایندگان معتمدین و مراکز علمی

...(و اساتید دانشگاه  



 اهداف
 سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی ساکنان محلهارتقای 

 سازی مشارکت و همکاری های مردم در توسعه سالمت محلهنهادینه 

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

 و توانمندسازی مردم در پذیرش مسئولیت  اجتماعی سالمت  سازماندهی 

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

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

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

 



 وظایف
جلب مشارکت مردم و همکاری های بین بخشی در فعالیتهای مرتبط با سالمت 

شناخت توانمندیهای مردم و ظرفیت های بالقوه و بالفعل محله و روستا 

  توانمند سازی مردم داوطلب همکاری در کانون سالمت با همکاری دانشگاه و
 کارشناسان دستگاههای مرتبط  

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

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

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

  تشکیل منظم مجمع سالمت محله، پیگیری و ارزشیابی مصوبات از طریق
 مشارکت های داوطلبانه و حمایت طلبی مسئوالن در سطوح شهر و شهرستان

............... 

 



 ساختار کانون سالمت  
 : مردمی های گروه-الف

های گروه از تعدادی یا یک در توانند می خود توانمندیهای و عالیق نیازها، حسب بر افراد 

 سالمت مجمع تایید به و تعیین کانون در محله نیازهای و اولویتها حسب بر که موضوعی،

 های گروه شامل پیشنهادی هایگروه از ای نمونه  .نمایند فعالیت است، رسیده محله

   .باشد می  ....و زیست محیط ایمنی، کودک، و مادر سالمندان،

   :دبیرکانون جانشین و دبیر-ب

هدایت نقش که باشند می کانون فعال اعضای از وی جانشین و محله سالمت کانون دبیر 

 اعضای رای طریق از داوطلبان فراخوان از پس آنها  .دارند عهده به را کانون مدیریت و

   .میگردند انتخاب یکسال مدت برای محله کانون

 



 محل استقرار کانون سالمت محله
 

سالمت  خانه های بهداشت، پایگاه و مراکز جامع سالمت، خانه های 
محله وابسته به وزارت راه و شهرسازی، اماکن  خانه های ، شهرداری ها

 دولتی و غیر دولتی یا خیرساز  سازمان های وابسته به سایر 



 و ساختارسازی کانون تشکیل

 و آماده سازی مسئولین و مدیران محلی در خصوص راه اندازی کانون توجیه
 سالمت محله  

 سخت افزاری و نرم افزاری اولیه برای راه اندازی کانون تأمین زیرساخت های  (
از جمله تهیه پیش نویس منشور اخالقی کانون، تهیه اطالعات و داده های 

ثبت نام عضویت در  فرم های مرتبط با سالمت در سطح منطقه و محله ، تهیه 
کانون ، تهیه بروشورها و بنرهای اطالع رسانی، تعیین مکان تشکیل جلسات 

 .با کمک مسئولین محلی ...( اولیه راه اندازی کانون 

 و اطالع رسانی جلسه راه اندازی کانون  مشارکت های محله ای جذب فراخوان
 سالمت محله به منظور عضوگیری    

 و دعوت از معتمدین، متخصصان و افراد با نفوذ محلی ، توسط  شناسایی
 (به موازات مرحله سوم) کارشناس دانشگاه 

 



و ساختارسازی کانون تشکیل  

 برگزاری جلسات راه اندازی کانون سالمت محله به منظور: 

   سالمت  کانون های و  اطالع رسانی جامع در رابطه با ماموریت، اهداف و وظایف توجیه
 محله    

 فرم عضویت کانون سالمت محله توسط داوطلبان تکمیل 

  انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان دبیر کانون توسط اعضای کانون 

   یک نفر از اعضاء به عنوان جانشین دبیرکانون توسط اعضای کانونانتخاب 

 گروه ) و نیازهای محله ظرفیت ها موضوعی مردمی با توجه به تشکیل گروه های
 ...(سالمندان، دیابت، مادر و کودک

 مربوطهگروه های اطالعاتی اعضاء کانون به تفکیک بانک 

    پیش بینی مکان دائمی کانون سالمت محله 

 



کانونتوانمند سازی، تثبیت  و توسعه   

کانون اعضای افزایش برای محله در توجیهی های نشست برگزاری    

کارگاههای و کالسها برگزاری طریق از اعضا سازی توانمند جهت ریزی برنامه 
 ..و آموزشی

همکاری با محله منابع و ساختارها جمعیت، اطالعاتی بانک رسانی روز به و تکمیل  
 محلی ادارات سایر و بهداشت مرکز

مربوطه نامه شیوه اساس بر محله سالمت رخنیم تهیه 

سالمت معضالت بندی الویت 

محور سالمت های برنامه تدوین 

 



 توانمند سازی، تثبیت  و توسعه کانون
سالمت وضعیت بهبود هدف با ها برنامه اجرای 

کانون فعالیت دستاوردهای و اقدامات کلیه سازی مستند 

ها برنامه اجرای نحوه و محله سالمت وضعیت مستمر پایش    

بازخوردها بررسی   

ها روش و ها برنامه ،ها نامه شیوه در بهبود و اصالح 

سالمت هایشاخص ارتقای و مردمی هایمشارکت سازماندهی و توسعه   

 

 



کانون سالمت محله با مجامع سالمت و ارتباط 
 های مشارکتخانه



 ماموریت و وظایف مجمع سالمت محله

پیشنهادی کانوناولویت های ، تعیین و تصویب بررسی 

تعیین مداخالت و تقسیم کار اقدامات محلی میان ساکنان داوطلب و  هدف گذاری ،
 اعضای مجمع سالمت محله

 همکاری های بین بخشینمودن زمینه فراهم 

 دولتی و غیردولتی بخش های میان مردم و هم افزایی تعامل و ایجاد 

 کاهش مخاطرات سالمت  به منظور اجرای مصوبات مطرح شده در مجمع پیگیری 

 ظرفیت و نیاز محلهبراساس تخصصی گروه های تشکیل پیشنهاد 

 



 ماموریت و وظایف مجمع سالمت محله

بیشتر موفقیت برای اقدام و ساالنه شکل به کانون اقدامات ارزشیابی و نظارت 

 تهیه گزارش به مجمع سالمت شهرستان 

پیگیری رفع مشکالت کانون از طریق مجمع سالمت شهرستان حسب مورد 

هاای مردمای باا    کاانون ساالمت محلاه و گاروه    اعضاای  توانمندسازی به  کمک

 های مرتبطهمکاری دانشگاه و کارشناسان دستگاه

 



 مسئول و زمان برگزاری مجمع سالمت محله

   
شهردار / دهیار) مجمع سالمت محله به عهده باالترین مقام اجرایی محلی ریاست

رییس  / بهورز)می باشد همچنین  باالترین مقام بهداشتی محله ( بخشدار / ناحیه 
مسئولیت دبیری مجمع را عهده دار ( رییس مرکز بهداشتی درمانی/ پایگاه بهداشتی

 . می باشد 

 

 سالمت محله به صورت ماهیانه برگزار میگرددمجمع 



 ارتباط مجامع سالمت محله، استان و ملی



 زمان برگزاری مجمع سالمت محله و شهرستان

مجمع سالمت محله به صورت ماهیانه تشکیل جلسه خواهد داد. 

 

 

 ددابه صورت فصلی تشکیل جلسه خواهد شهرستان مجمع سالمت 
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