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  : كليات
ارتقـاي عادالنـه سـالمت       .شـود   نمـي   محقـق  سالمت براي همه، جز با تالش همه براي سالمت         . حق و مسووليتي همگاني است     سالمت

ارتقاي سالمت، فرآيند قادرسازي    . و جامعه است   مراقبت از سالمت خود، خانواده    مشاركت در   نيازمند توانمندسازي مردم و جامعه براي       
حـامي سـالمت،    هـاي     ها، موظف هستند كه با توسـعه سياسـت         تمامي دولت  .استآنها  سرنوشت  و مديريت سالمت و     افراد براي كنترل    

شـهروندان  همـه   هاي سـالمت را بـراي       الت و توسعه پايدار كشور، امكان زندگي در محيط سالم و انتخاب آزاد، عادالنه و ارزان گزينه                عد
سالم، سالمت را به عنـوان يـك        هاي    مردم با انتخاب گزينه   . و بازار است  ها     ملت ها،  در واقع، سالمت محصول مشترك دولت      .فراهم كنند 

هـاي    ايـن انتخـاب نيازمنـد برخـورداري از سـواد سـالمت و تمـرين مهـارت                 شايان ذكـر اسـت كـه        . دهند  مي تقاثروت حفظ كرده و ار    
   .مزمن و حاد استهاي  ي، بيمارييجزهاي  خودمراقبتي براي داشتن سبك زندگي سالم و مديريت ناخوشي

هـاي    تماعي خود و استفاده از ظرفيـت محـيط        هاي اج   سازي مردم از حقوق و مسؤوليت       آگاه (2 جزء   1هاي    با توجه به بند   همچنين  
تحقق رويكرد سالمت همه جانبه و انـسان سـالم در همـه             ( 2،  )هاي سالمت براي رشد معنويت و اخالق اسالمي در جامعه            مراقبت ارايه

ذيري، توانمنـدي و  پـ  افـزايش آگـاهي، مـسؤوليت   ( 11 و....) هاي اجرايي و مقررات با رعايت اولويت پيشگيري بر درمان،    قوانين، سياست 
هـاي   مشاركت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقـاي سـالمت بـا اسـتفاده از ظرفيـت نهادهـا و سـازمان            

هاي كلي سـالمت ابالغـي از سـوي           سياست) اي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي           فرهنگي، آموزشي و رسانه   
جمعيـت و تغييـر بـار    افـزايش ميـانگين سـني    سابقه بر بخش سالمت بـه دليـل    بري و نظر به فشار مالي روزافزون و بي    مقام معظم ره  

، كنتـرل   )خالقان سـالمت  (مردم به عنوان منابع اصلي    : الزم است كه    ها و تاثير عوامل اجتماعي بر سالمت و سبك زندگي مردم؛              بيماري
   .بيشتري بر سالمت خود داشته باشند

ده هر خانه يك پايگاه سالمت، مبتني براي موارد پيشگفت، به دنبال گسترش مشاركت آگاهانه مردم در عرصـه تـأمين، حفـظ و                        اي
آموزش ديـده و    » سفير سالمت خانواده  «در اين برنامه، در هر خانواده يك نفر به عنوان            .هاي كشور است  ارتقاي سالمت در تمامي خانه    
آموزش و توانمندسازي سفيران سالمت خانواده، توسط تيم سـالمت در           . شودخانواده و جامعه توانمند مي    براي مراقبت از سالمت خود،      

  . گيردصورت ميسالمت واحدهاي ارايه خدمات 
 نيـ ا. هـا شـاهد بـود   نـه يدر هزقابـل تـوجهي را      ييتـوان صـرفه جـو     يمردم، م توانمند سازي    متقن، نشان از آن دارند كه با         شواهد

 و  مـاران ي شـده و بـدون برنامـه ب        يزيـ  برنامـه ر   رشي پـذ  ني و همچنـ   ي و تخصص  هيسطوح پا هاي     مراقبت نهيهزناشي از   ا،  هييجو صرفه
 هـم   يگـر يالبتـه شـواهد د    .  پوند اسـت   ارديلي م 4,4آن   ي مال  درصد و ارزش   7جويي   اين صرفه در انگلستان،   . است يي سرپا يهارشيپذ

  سالمت متكي بر مـردم، خبـر       كردي رو ي با اجرا  ي درصد 20 ييجو  صرفه تي اما از ظرف   ،باشند ن نانهي واقع ب  يلممكن است خي  هستند كه   
  .دهند مي

عملكردي آگاهانه، آموختني و تنظيمـي اسـت كـه بـراي تـأمين و تـداوم               ... هاي سالمت براي خود، اعضاي خانواده و        انجام مراقبت 
در محـدوده طبيعـي و متناسـب     انسان   اجتماعي و معنوي و رشد       شرايط و منابع الزم براي ادامه حيات و حفظ عملكرد جسمي، رواني،           

العمـر و در تمـامي    و فراينـدي مـادام  اصلي خـاص خـود تقـسيم شـده     هاي  حيطهگردد و    براي حيات و جامعيت عملكرد وي اعمال مي       
  .هاي زندگي است ها و موقعيت دوران
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 اهيمشناسي و تعريف مف واژه

 18 كه متاهل يا داراي سن بيشتر     ) ترجيحا خانم ( سالمت خانواده فرد باهوشي از خانواده است         سفير متقاضي :سفير سالمت خانواده  
ي و مجـازي  رهاي آموزش حضو در دوره كه است كه داراي نفوذ براعضاي خانواده بوده    كالس سواد خواندن و نوشتن     8با حداقل   سال و   

شـركت نمـوده و مـسووليت       توانبخـشي   ) اوليـه و پ   هـاي     درمـان ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، ب    ) در سه حيطه كلي الف    تعريف شده   
   .گيرد خانواده را به عهده مي وسالمت خود از مراقبتمشاركت در 

سـفير  خـانواده و     40خوشنام و داراي نفوذ بوده و       نطقه زندگي خود    در م كه  و مقيم در محله     سفير سالمت فعال     :رابط سالمت محله  
توانبخـشي  ) اوليـه و پ هاي  درمان) پيشگيري و ارتقاي سالمت، ب) در سه حيطه كلي الف دهد و  مي رتحت پوشش قرا  را  ها    آنسالمت  

  .  گروهي آموزش ديده باشدروشبه 
دهنـد تـا تندرسـت     شان انجام مـي  اي خود، فرزندان و خانواده آگاهانه و هدفدار كه مردم بر    ،ي شامل اعمالي است اكتساب    :خودمراقبتي

هـا    ماري خود را برآورده سازند، از بي      ي رواني و اجتماع   ،ي خود حفاظت كنند، نيازهاي جسم     ي و اجتماع  يمي، روان بمانند، از سالمت جس   
 كنند و نيز از سالمت خود بعد از بيماري حاد يـا تـرخيص از بيمارسـتان                  تيريمزمن خود را مد   هاي    يماريب  يا حوادث پيشگيري كنند،     

  . حفاظت كنند
  

  :ياهداف كل
 همياري و مشاركت جمعيدر مراقبت از خود و حفظ و ارتقاي سالمت  فرد، خانواده و جامعه براي تامين،سازي توانمند

  :شود  ميزير اجراهاي  در قالب برنامههر خانه يك پايگاه برنامه 
  خانوادهتربيت سفير سالمت  .1
 تربيت رابط سالمت محله .2

  آموزش دانشجو .3
  

  :ياهداف اختصاص
 ده هر خانواتربيت يك سفير سالمت به ازاي -

  خانوادهت سفير سالم40  هرتربيت يك رابط سالمت به ازاي -

   خانواده10  هرتربيت يك دانشجو به ازاي -
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  :اي كليه ستراتژيا
  ستراتژيا  ديفر

  جلب حمايت همه جانبه  1
  آموزش و توانمندسازي  2
  سازي ظرفيت  3
  زندگي، سامانه اپليكيشن /رفيساينت ،IT ،e-Health ،m-Health رساني مبتني بر فناوري اطالع  4
  بازاريابي اجتماعي  5
  پايش و ارزشيابي  6

  
بـا تكميـل جـدول    ) وزارت بهداشت يا سازمان و وزارتخانه ديگري(هاي مورد نظر  اصلي اجراي هر يك از استراتژي  متولي

  .زير مشخص شود
  

  متولي وزارت بهداشت است يا سازمان ديگري   استراتژينام   رديف
  ) سازمان يا وزارت نوشته شودنام آن(

  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  جلب حمايت همه جانبه  
  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  آموزش و توانمندسازي  
  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  سازي ظرفيت  
-IT ،e-Health ،mرساني مبتني بر فناوري  اطالع  

Health، سامانه زندگييشناپليك /اينترفيس ،  
  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت

  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  بازاريابي اجتماعي  
  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  پايش و ارزشيابي  
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  :مدل اجرايي برنامه
 سـفير سـالمت خـانواده، رابـط سـالمت محلـه،             :باشـد   مي  اصلي براي اجرا   جزء 3هر خانه يك پايگاه سالمت شامل       به طور كلي برنامه     

  دانشجو
  :سفير سالمت خانواده. 1

  تربيت سفير سالمت خانوار) ب ، حضوري و يا آموزش مجازي(TOT)آموزش به تيم سالمت ) الف
  

آيا فرد متقاضي شرايط احراز 
براي سفير سالمت را دارد؟

نداشتن شرايط براي سفير 
سالمت خانواده

 فراگيري محتواهاي آموزشي به
گروهي و فردي صورت

خانواده سالمت سفير عنوان به وظايف انجام

 عنوان به سالمت الكترونيك هاي سامانه در ثبت
خانواده سالمت سفير

بلی

خير

فرآيند انتخاب، آموزش و فعاليت سفير
سالمت خانواده

فراخوان ثبت نام سفير سالمت

متقاضي بودن
ترجيحا خانم

باهوش
نفوذ بر اعضاي خانواده
خانواده ماندگاري در 

سال يا تاهل 18سن بيشتر از 
كالس   8داشتن حداقل 

تحصيالت
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  :رابط سالمت محله. 2
  تربيت رابط سالمت محله) ب ، حضوري و يا آموزش مجازي(TOT)آموزش به تيم سالمت ) الف
  

فراخوان ثبت نام رابط سالمت

آموزش دوره هاي مقدماتي و 
تكميلي رابط سالمت به صورت 

گروهي

ثبت به عنوان رابط سالمت محله

تداوم فعاليت به عنوان 
سفير سالمت خانواده

انجام وظايف به عنوان رابط 
 خانواده 40سالمت محله براي 

فرآيند انتخاب، آموزش و فعاليت رابط
سالمت محله

آيا شرايط احراز را دارد؟

بلي

خير

متقاضي بودن
ترجيحا خانم

باهوش
خوشنامي و نفوذ در 

محله
ماندگاري در محله

فعال بودن به عنوان سفير 
1سالمت خانوار 

فراگيري برنامه هاي 
آموزشي پيش بيني شده

  
  
  به اعضاي خانوادهها   آموخته، انتقالگروهيهاي  شركت در آموزش. 1
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  :دانشجو. 3
 آموزش دانشجو) ب ، حضوري و يا آموزش مجازي(TOT)آموزش به تيم سالمت ) الف

  

  فرايند اجرايي آموزش دانشجو
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 :رايندهاي خدمت در برنامهفهرست فرايندهاي پشتيبان و ف

  تحت پوششهاي   خانواده:گروه هدف
  شهري، پايگاه سالمت، خانه بهداشت/ مركز خدمات جامع سالمت روستايي: واحدهاي ارايه خدمات سالمت : خدماتارايهسطح 
مـرتبط  هـاي     رشـته ، دانـشجويان    بهورز و ديگر اعضاي تيم سالمت      /پزشك خانواده، كارشناس مراقب سالمت     :دهنده خدمت  ارايه

  پزشكي
  

  : هر خدمتارايهدانش و مهارت مورد نياز براي 
  پزشكان خانواده

 هـاي  پيشگيري و ارتقاي سـالمت، درمـان   هاي شيوه( مراقبت از خود ، برنامه هر خانه يك پايگاه سالمتمي و مفاهي با مبانييآشنا
  سالمتميتحت پوشش تهاي  انواده سالمت خي ارتقاي آن براي اجراجينتاو و ضرورت ) توانبخشي اوليه،

 سالمتميتحت پوشش تهاي  در خانوادهمراقبت از خود  ي مراجعان براي مدل توانمندسازي اجرانحوه  

 سالمت آنها و كاهش     يبه منظور ارتقا  ها     از مراجعان و خانواده    كي هر   ازي مورد ن  ي و گروه  ي فرد ي خودمراقبت ندي فرا تيري مد نحوه 
 مورد يبهاي  مراجعه

 تحت پوششهاي   سالمت مربوطه به خانوادهميتدانشجو و  توسط ي خدمات خودمراقبتهي اراتيريمد 

 ي خدمات خودمراقبتهي ارايتخصصري و غي مراكز تخصصري ارتباط با ساتيري و مديبرقرار 

 تحت پوششهاي   سالمت مربوطه و خانوادهمي در تي خدمات خودمراقبتيابي و ارزششي پاتيريمد 

  
   )دانشگاه/ سطح شهرستان(موزش و ارتقاي سالمت كارشناسان آ

  مهارت انجام نيازسنجي  
 ريزي عملياتي مشاركتي  مهارت برنامه  
  مهارت برقراري ارتباط استراتژيك آشنايي و  
  هاي آموزش سالمت  مهارت طراحي و استانداردسازي رسانهآشنايي و  
  پوشش تحت افراد آموزش مهارتآشنايي و 
 بهداشتي هاي مداخله روش و تحقيق حيطرا مهارت آشنايي و    
  ارتباط  برقراري مهارت سالمت، زمينه در كاربردي و پايه هاي مهارتآشنايي و 
 هـاي  پيشگيري و ارتقاي سـالمت، درمـان   هاي شيوه( مراقبت از خود  برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،مي و مفاهي با مبانييآشنا

  ) توانبخشي اوليه،
  بهداشت آموزش هاي برنامه ارزشيابي مهارتآشنايي و 
 ها  مراجع ييراهنما و مشاوره مهارت آشنايي و    
 كارگروهي انجام مهارت  
  افزارها نرم و اطالعات و آمار ابزارهاي كارگيري هب اطالعات، تحليل مهارتآشنايي و  
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   بهورز /كارشناسان مراقب سالمت
 مهارت انجام نيازسنجي  
  اتژيكرتباط استرمهارت برقراري اآشنايي و  
  پوشش تحت افراد آموزش مهارتآشنايي و  
  سالمت زمينه در كاربردي و پايه هاي مهارتآشنايي و   
  ارتباط برقراري مهارتآشنايي و    
  بهداشت آموزش هاي برنامه ارزشيابي مهارتآشنايي و   
 هـاي  پيشگيري و ارتقاي سـالمت، درمـان   هاي يوهش( مراقبت از خود  برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،مي و مفاهي با مبانييآشنا

  )توانبخشي اوليه،
 كارگروهي انجام مهارت 
  

   : خدمتارايهابزار مورد نياز براي 
  ، واحد ارايه خدمات نظام شبكهآموزشيهاي   آموزشي، بستهفضا و تجهيزات

  )پايلوت( ماه 3 به مدت 1398از اول آذر  :زمان اجرا
در هر شهر   . هاي ياد شده يك شهر انتخاب خواهد شد       از هر كدام از دانشگاه    .  و كاشان   قزوين ،سمنانلوت  هاي پاي دانشگاه :مكان اجرا 

  . اقتصادي متوسط و باالتر براي مداخله انتخاب خواهد شد–با وضعيت اجتماعي منطقه يك فقط 
  

  نيروي انساني 
 ، و ديگـر اعـضاي تـيم سـالمت         بهـورزان  /مراقب سالمت شامل پزشكان خانواده، كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت، كارشناسان           -1

  دانشجويان رشته پزشكيمتقاضيان سفير سالمت خانواده، متقاضيان رابط سالمت محله، 
 پزشكان خانواده در سطح پزشك عمومي، كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت در سطح كارشـناس ارشـد                  :حداقل دانش مورد نياز    -2

بهورزان در سطح    ،هاي مرتبط علوم پزشكي   رشته كارشناس /ب سالمت خانواده در سطح كاردان     آموزش بهداشت، كارشناسان مراق   
 رشـته   6دانـشجويان تـرم     متقاضيان سفير سالمت خانواده و رابط سالمت محله با شرايط تعيين شده،             هاي بهورزي،   گذراندن دوره 

 پزشكي
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  در نظام سالمت كشورها  ادغام برنامهشرح وظايف سطوح مختلف 
   )روستا(براي سطح جامعه هاي در نظر گرفته شده فعاليت

 رديف
شخصيت حقيقي و 

  حقوقي
  گروه هدف  خدمت  الزم براي اجراي شرح وظايفو مهارت دانش 

  

  شوراي اسالمي

 عضويت در هيات امنا مركز خدمات جامع سالمت  
  ها اصلي و اهميت آنهاي  حيطهبا كلي آشنايي  
  اجراي برنامه هر     ضرورت و چگونگي   بارهآموزش در 

  خانه يك پايگاه سالمت

 خانه  هرحمايت از برنامه
  عموم مردم  يك پايگاه سالمت

  

  معلمين روستا

 در هيات امنا مركز خدمات جامع سالمت عضويت  
    پيـشگيري و   هاي    شيوه: اصليهاي    حيطهآشنايي با

  اوليه، توانبخشيهاي  المت، درمانارتقاي س
  اجراي برنامه هر   چگونگي   ضرورت و    بارهآموزش در

  خانه يك پايگاه سالمت

ترغيب مردم براي 
 به خانه بهداشتمراجعه 

فير راي سثبت نام بو 
  سالمت خانواده

  عموم مردم

        انه هاي ترويجخ  
هاي  ساير تشكل  

  مردمي
    

  

        بخش خصوصي  
  

   )شهر( براي سطح جامعه در نظر گرفته شدهشرح وظايف 

  رديف
شخصيت حقيقي و 

  حقوقي
الزم براي اجراي شرح و مهارت انش د

  وظايف
  نام خدمت

  گروه هدف

  شوراي اسالمي  

 عضويت در هيات امنا مركز خدمات  
  هاي اصلي با حيطهكلي آشنايي  
  جراي چگونگي ا  ضرورت و    بارهآموزش در

  برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت

حمايت از برنامه هر خانه 
  عموم مردم  يك پايگاه سالمت

 

  NGO ضرورت و نحوه اجـراي برنامـه        بارهزش در آمو  ها 
  هر خانه يك پايگاه سالمت

 خانه هرحمايت از برنامه 
    يك پايگاه سالمت

  
  
  

  ت امناياهي
  مساجد و محله

اجــراي چگــونگي ضــرورت و بــاره آمــوزش در
  برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت 

ترغيب مردم براي مراجعه 
ثبت نام و ايگاه سالمت پبه 

  ر سالمت خانوادهسفيبراي 
  عموم مردم

  
  

هاي  ساير تشكل
        مردمي

  
        بخش خصوصي  
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   شرح وظايف سطح خانه بهداشت

يف
رد

ت   
پس

ني
زما

سا
  

  گروه هدف  نام خدمت
زمان واحد 

براي هر 
  خدمت/ نفر

تعداد دفعات 
 خدمت ارايه

  در ماه

متوسط زمان 
در ماه به 
  دقيقه

ــزاري  ــاري در برگ ــويشهمك هــاي پ
آموزشي و اطالع رساني برنامه سفير      

  رابط سالمت / سالمت خانواده

 منطقه تحت مردم
  پوشش

براساس 
اهميت و 
  موضوع

   حداقل يك بار

هاي تحت پوشـش از       بررسي خانواده 
فـرد واجـد شـرايط      يـك   نظر داشتن   

ســـفير ســـالمت خـــانواده و ثبـــت 
پرونـده  هـاي      در سامانه  اطالعات آنها 

/ ســينا/ ســيب(الكترونيــك ســالمت 
  )پارسا/ ناب

 منطقه تحت مردم
  هق دقي900  هر روز  دقيقه 30  پوشش

هاي فاقد فرد واجد      شناسايي خانواده 
شرايط براي سفير سالمت و برقراري      

  ارتباط با آنها براي تعيين رابط

 منطقه تحت مردم
  دقيقه 900  هر روز   دقيقه30  پوشش

هاي فردي و گروهي      برگزاري آموزش 
بــراي ســفيران ســالمت خــانواده بــر 

   اصليهاي  حيطهاساس 
  دقيقه 900  هر روز   دقيقه30  سفير سالمت خانواده

ترغيب سفيران سالمت خانواده واجد     
شرايط براي فعاليت به عنـوان رابـط        

  سالمت
  دقيقه 300  هر روز   دقيقه10  سالمت خانواده سفير

هاي آموزشـي گروهـي       ورهبرگزاري د 
  دقيقه 120   بار در ماه4   دقيقه30  رابط سالمت  ويژه رابطين سالمت 

مـرتبط  هاي    بررسي و تحليل شاخص   
سفير سالمت خانواده و    هاي    با برنامه 

  رابطين سالمت

/ سفير سالمت خانواده
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30  رابط سالمت

نظــارت بــر اطالعــات ثبــت شــده در 
  ، اپليكيشن، سامانه زندگياينترفيس

 منطقه تحت مردم
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30  پوشش

ارزشيابي عملكـرد سـفيران سـالمت       
  رابطين سالمت/ خانواده 

/ خانواده سفير سالمت
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30  رابط سالمت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــورز  بهـــ
/ مــــــرد
  بهورز زن

  

ــه ــراي برنام ــده از   اج ــالغ ش ــاي اب ه
          سطوح باالتر 
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  روستايي خدمات جامع سالمت شرح وظايف سطح مركز 

  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني  رديف
زمان واحد 
براي هر 

 خدمت/ نفر

تعداد دفعات 
 خدمت ارايه

  در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

  دقيقهبه 

  
ــزاري   ــاري در برگ ــايدورههمك  ه

آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي      
  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي   ساعت8  تيم سالمت

  
هــاي  پــويشدر برگــزاري نظــارت 

ــه  آموزشــي و اطــالع رســاني برنام
رابط / تربيت سفير سالمت خانواده   

  سالمت

 منطقه مردم
  تحت پوشش

براساس 
اهميت و 
 موضوع 
  پويش

    حداقل يك بار

  
ــزاري   ــر برگ ــاري و نظــارت ب همك

هاي فردي و گروهي بـراي      آموزش
رابــط / ران ســالمت خــانوادهســفي

  سالمت

سفيران سالمت 
رابطين / خانواده

  سالمت
   دقيقه30  يك بار   دقيقه30

  

ــت    ــد ثب ــر فرآين ــارت ب ــام نظ و ن
رابطـين  / آموزش سفيران سـالمت   

ــامانه ــده ســالمت در س ــاي پرون ه
/ سـينا / سـيب (الكترونيك سالمت   

  )پارسا/ ناب

    فصلي   دقيقه60  بهورزان

  
ــاخ  ــل ش ــي و تحلي ــاي صبررس ه

سفير سالمت خانواده و    هاي    برنامه
  رابطين سالمت

سفيران سالمت 
رابطين / خانواده

  سالمت
    فصلي   دقيقه60

  
نظارت بر اطالعات ثبـت شـده در        

، اپليكيــشن، ســامانه  اينتــرفيس
  زندگي

 منطقه مردم
   دقيقه30   بار در ماه1   دقيقه30  تحت پوشش

اعـضاي  / بهـورز ارزشيابي عملكـرد      
   در اجراي برنامهتتيم سالم

اعضاي / بهورز
   دقيقه30   بار در ماه1   دقيقه30  تيم سالمت

  
ــر  ــارت بـ ــونگي نظـ ــع چگـ توزيـ

ــت   ــه تحـ ــشجويان در منطقـ دانـ
  پوشش

   دقيقه30   بار در ماه1   دقيقه30  دانشجويان

  
هاي ارايـه شـده     نظارت بر آموزش  

ــه   ــكي ب ــشجويان پزش ــط دان توس
  رابطين سالمت/ سفيران سالمت

   دقيقه1800  هر روز   دقيقه60  اندانشجوي

  

  پزشك خانواده

ارزشــيابي عملكــرد دانــشجويان   
   دقيقه450   بار در ماه1   دقيقه15  دانشجويان  پزشكي در برنامه

  پزشكدندان  
ــزاري   ــاري در برگ ــايدورههمك  ه

آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي      
  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي   ساعت8  تيم سالمت
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  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني  رديف
زمان واحد 
براي هر 

 خدمت/ نفر

تعداد دفعات 
 خدمت ارايه

  در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

  دقيقهبه 

ت مراقـــب ســـالم  
  دهان

ــزاري   ــاري در برگ ــايدورههمك  ه
آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي      

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي   ساعت8  تيم سالمت

  
كارشناس مـشاوره   
ــم   ــه و رژيـ تغذيـ

  درماني

ــزاري   ــاري در برگ ــايدورههمك  ه
آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي      

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي   ساعت8  المتتيم س

كارشناس سالمت    
  روان

ــزاري   ــاري در برگ ــايدورههمك  ه
آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي      

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي   ساعت8  تيم سالمت

  

/ كـــــــــــاردان
 /كارشـــــــــناس

ــد   ــناس ارش كارش
/  محــيطبهداشــت
   حرفه اي

ــزاري دور  ــاري در برگ ــاي ههمك ه
يگر اعضاي  آموزشي براي بهورز و د    

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي   ساعت8  تيم سالمت

  ماما  
ــزاري دور  ــاري در برگ ــاي ههمك ه

آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي      
  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي   ساعت8  تيم سالمت
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   شهري سالمتشرح وظايف سطح پايگاه

پست  رديف
  فگروه هد  نام خدمت  سازماني

زمان واحد 
براي هر 

/ نفر
  خدمت

تعداد دفعات 
 خدمت ارايه

  در ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
  دقيقه

سرپرست   
  پايگاه

 خانـه يـك پايگـاه       هـر نظارت بر اجراي برنامه     
  دقيقه120  2   ساعت1 مراقب سالمت  سالمت

هـاي آموزشـي و     پـويش همكاري در برگزاري    
ــاره اطــالع رســاني در ربيــت ســفير برنامــه تب

  رابط سالمت / سالمت خانواده

 منطقه مردم
  تحت پوشش

براساس 
اهميت و 
 موضوع 
  پويش

   حداقل يك بار

هــاي تحــت پوشــش از نظــر  بررســي خــانواده
فرد واجد شرايط سفير سالمت در      يك  داشتن  

هـاي  خانواده و ثبت اطالعـات آنهـا در سـامانه    
/ نـاب / سينا/ سيب(پرونده الكترونيك سالمت    

  )رساپا

 منطقه مردم
 900  هر روز   دقيقه30  تحت پوشش

  دقيقه

هاي فاقد فرد واجـد شـرايط         شناسايي خانواده 
سفير سالمت و  ارتباط بـا آنهـا بـراي تعيـين             

  رابط

 منطقه مردم
 900  هر روز   دقيقه30  تحت پوشش

  دقيقه

هـاي فـردي و گروهـي بـراي           برگزاري آموزش 
زهـاي  سفيران سالمت خـانواده بـر اسـاس نيا        

  اصليهاي  در حيطهسالمت آنان 

سفير سالمت 
 900  هر روز   دقيقه30  خانواده

  دقيقه

ترغيب سفيران سالمت خانواده واجـد شـرايط        
  براي فعاليت به عنوان رابط سالمت

سفير سالمت 
 300  هر روز   دقيقه10  خانواده

  دقيقه
ــزاري دوره ــژه   برگ هــاي آموزشــي گروهــي وي

 120   بار در ماه4   دقيقه30  مترابط سال  رابطين سالمت 
  دقيقه

ــل شــاخص  ــا  بررســي و تحلي ــرتبط ب ــاي م ه
سـفير سـالمت خـانواده و رابطـين         هاي    برنامه

  سالمت

سفير سالمت 
رابط / خانواده

  سالمت
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30

، نظارت بر اطالعات ثبـت شـده در اينتـرفيس         
   خودمراقبتياپليكيشن، سامانه زندگي

 منطقه مردم
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30  تحت پوشش

  

/ ارزشيابي عملكرد سـفيران سـالمت خـانواده         
  رابطين سالمت

سفير سالمت 
رابط / خانواده

  سالمت
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30

  

مراقب 
  سالمت

          هاي ابالغ شده از سطوح باالتر  اجراي برنامه
  
  

ساير 
اعضاي تيم 

هاي آموزشـي بـراي    ورههمكاري در برگزاري د   
   مراقب سالمت

مراقبت 
    فصلي   ساعت8  سالمت
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هـاي آموزشـي و     پـويش همكاري در برگزاري    

 برنامه تربيت سفير سالمت     بارهرساني در  اطالع
  رابط سالمت/ خانواده

 منطقه مردم
  تحت پوشش

براساس 
اهميت و 
 موضوع 
  پويش

   حداقل يك بار

  
ــر برگــزاري آمــوزش   فــردي وهــاي  نظــارت ب

رابـط  / گروهي براي سفيران سـالمت خـانواده      
  سالمت

سفير سالمت 
رابط / خانواده

  سالمت
  دقيقه 30  يك بار   دقيقه30

  
هــاي  همكــاري در بررســي و تحليــل شــاخص

سفير سـالمت خـانواده و      هاي    مرتبط با برنامه  
  رابطين سالمت

سفير سالمت 
رابط / خانواده

  سالمت
    فصلي   دقيقه60

  
بــر فرآينــد ثبــت و آمــوزش ســفيران نظــارت 
پرونده هاي    رابطين سالمت در سامانه   / سالمت

  )پارسا/ ناب/ سينا/ سيب(الكترونيك سالمت 
    فصلي   دقيقه60 مراقب سالمت

نظارت بر اطالعـات ثبـت شـده در اينتـرفيس         
  خودمراقبتي

 منطقه مردم
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30  تحت پوشش
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   شهريخدمات سالمت ركز شرح وظايف سطح م

پست  رديف
  گروه هدف  نام خدمت  سازماني

زمان واحد 
/ براي هر نفر
  خدمت

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت در 
  ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
  دقيقه

  ولومس  
  مركز

 خانـه يـك   هـر نظارت بر اجراي برنامه     
  پايگاه سالمت

 خانواده، تيم كپزش
سالمت، دانشجويان 

  پزشكي
 120  2   ساعت1

  قيقهد

هـــاي  همكـــاري در برگـــزاري دوره 
آموزشي براي مراقب سالمت بـه روش       

TOT  
    فصلي   ساعت8  مراقبت سالمت

ــزاري   ــاري در برگ ــويشهمك ــاي پ ه
 تربيـت   بارهآموزشي و اطالع رساني در    

  رابط سالمت/ سفير سالمت خانواده

 منطقه تحت مردم
  پوشش

براساس 
اهميت و 
 موضوع 

  شپوي

حداقل يك 
      بار

فردي و  هاي    نظارت بر برگزاري آموزش   
/ گروهي براي سفيران سالمت خـانواده     

  رابط سالمت

سفير سالمت 
رابط / خانواده

  سالمت
   دقيقه30  يك بار   دقيقه30

و آمـوزش   نـام   نظارت بر فرآيند ثبـت      
رابطـين سـالمت در     / سفيران سـالمت  

پرونده الكترونيك سـالمت    هاي    سامانه
  )پارسا/ ناب/ سينا/ سيب(

    فصلي   دقيقه60  مراقب سالمت

ــده در    ــت ش ــات ثب ــر اطالع ــارت ب نظ
  ، اپليكيشن، سامانه زندگياينترفيس

 منطقه تحت مردم
     دقيقه30   بار در ماه1   دقيقه30  پوشش

ساير اعضاي 
  تيم سالمت

-همكاري در بررسي و تحليل شـاخص      
سفير سالمت  هاي    هاي مرتبط با برنامه   

  خانواده و رابطين سالمت

 سالمت سفير
رابط / خانواده

  سالمت
    فصلي   دقيقه60

 هـــايدورههمكـــاري در برگـــزاري  
آموزشي براي مراقب سـالمت و ديگـر        

  TOTاعضاي تيم سالمت به روش 

 /مراقب سالمت
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

ــين  ــزاري كمپ ــاري در برگ ــاي  همك ه
آموزشي و اطـالع رسـاني در خـصوص         

/  تربيت سـفير سـالمت خـانواده       برنامه
  رابط سالمت

 منطقه تحت مردم
  پوشش

براساس 
اهميت و 
 موضوع 
  پويش

حداقل يك 
    بار

پزشك / پزشك  
  خانواده

ــزاري   ــر برگـ ــارت بـ ــاري و نظـ همكـ
هــاي فــردي و گروهــي بــراي  آمــوزش

  رابط سالمت/ سفيران سالمت خانواده

سفيران سالمت 
رابطين / خانواده

  سالمت
  دقيقه 30  يك بار   دقيقه30
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پست  رديف
  گروه هدف  نام خدمت  سازماني

زمان واحد 
/ براي هر نفر
  خدمت

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت در 
  ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
  دقيقه

ــار ــوزش  نظ ــت و آم ــد ثب ــر فرآين ت ب
رابطـين سـالمت در     / سفيران سـالمت  

هاي پرونده الكترونيك سـالمت     سامانه
  )پارسا/ ناب/ سينا/ سيب(

    فصلي   دقيقه60  مراقب سالمت

مرتبط با  هاي    بررسي و تحليل شاخص   
سـفير سـالمت خـانواده و       هـاي     برنامه

  رابطين سالمت

سفيران سالمت 
رابطين / خانواده

  سالمت
    فصلي   دقيقه60

ــده در    ــت ش ــات ثب ــر اطالع ــارت ب نظ
  ، اپليكيشن، سامانه زندگياينترفيس

 منطقه تحت مردم
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30  پوشش

ارزشيابي عملكـرد مراقـب سـالمت در        
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30  مراقب سالمت  اجراي برنامه

نظــارت بــر نحــوه توزيــع دانــشجويان  
  دقيقه 30   بار در ماه1   دقيقه30  دانشجويان   در منطقه تحت پوششپزشكي

هاي ارايه شده توسط    نظارت بر آموزش  
/ دانشجويان پزشكي به سفيران سالمت   

  رابطين سالمت
 1800  هر روز   دقيقه60  دانشجويان

  دقيقه

ارزشيابي عملكرد دانشجويان پزشـكي     
 450   بار در ماه1   دقيقه15  دانشجويان  در برنامه

  دقيقه
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   شرح وظايف سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان

  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني رديف

زمان واحد 
براي هر 

/ نفر
  خدمت

تعداد دفعات 
 خدمت ارايه

  در ماه

متوسط زمان 
در ماه به 
  دقيقه

  نظارت بر اجراي برنامه 

مـــوزش و گـــروه آ
ــالمت،   ــاي س ارتق
ــسترش  ــروه گـ گـ

 ،دانشجويانه،  شبك
پزشــك خــانواده و 

  تيم سالمت

   دقيقه120   بار در ماه2   ساعت1

يس مركز ير  
  بهداشت

نظارت بر پايش و ارزشيابي برنامه 

مـوزش  آ هايگروه
 و  و ارتقاي سالمت  

ــبكه  ــسترش ش ، گ
هاي تخصصي  گروه

  مربوط

   دقيقه120   بار در ماه2   ساعت1

همكـــاري در آمـــوزش پزشـــك 
و اعضاي تيم سالمت بـه      خانواده  

  TOTروش 

ــانواده  ــك خ / پزش
اعــــضاي تــــيم  

  سالمت
    فصلي   ساعت8

  

   دقيقه60  يك بار   ساعت1  دانشجويان  همكاري در آموزش دانشجويان 

  

واحد مبارزه با 
  ها بيماري

          همكاري در پايش و ارزشيابي

همكـــاري در آمـــوزش پزشـــك 
خانواده و اعضاي تيم سالمت بـه       

  TOTروش 

ــان  ــك خ / وادهپزش
اعــــضاي تــــيم  

  سالمت
    فصلي   ساعت8

  

   دقيقه60  يك بار   ساعت1  دانشجويان  همكاري در آموزش دانشجويان 

  

واحد بهداشت 
  خانواده

          همكاري در پايش و ارزشيابي

همكـــاري در آمـــوزش پزشـــك 
خانواده و اعضاي تيم سالمت بـه       

  TOTروش 

ــانواده  ــك خ / پزش
اعــــضاي تــــيم  

  سالمت
      فصلي   ساعت8

   دقيقه60  يك بار   ساعت1  دانشجويان  همكاري در آموزش دانشجويان
  

سالمت واحد 
جوانان، نوجوانان 

  و مدارس

          همكاري در پايش و ارزشيابي
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  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني رديف

زمان واحد 
براي هر 

/ نفر
  خدمت

تعداد دفعات 
 خدمت ارايه

  در ماه

متوسط زمان 
در ماه به 
  دقيقه

هماهنگي در توزيـع دانـشجويان      
   دقيقه30  يك بار   دقيقه30  دانشجويان  به مراكز خدمات سالمت

          پايش و ارزشيابي

ي در آمـــوزش پزشـــك همكـــار
خانواده و اعضاي تيم سالمت بـه       

  TOTروش 

/ پزشك خانواده
اعضاي تيم 

  سالمت
    فصلي   ساعت8

  
توسعه واحد 

 شبكه و ارتقاي
  سالمت

   دقيقه60  يك بار   ساعت1  دانشجويان  نموزش دانشجوياآهمكاري در 

ريزي عملياتي برنامه سـفير       برنامه
  رابطين سالمت / سالمت خانواده

 /ادهپزشك خانو
 /مراقب سالمت

ساير  /بهورز
اعضاي تيم 

  سالمت

    شش ماهه   ساعت8

هاي آموزشي بـراي      برگزاري دوره 
ــيم   پزشــك خــانواده و اعــضاي ت

 TOTسالمت به روش 

/ پزشك خانواده
اعضاي تيم 

  سالمت
    فصلي   ساعت8

   دقيقه60  يك بار   ساعت1  دانشجويان  دانشجويان همكاري در آموزش

بـــراي برگـــزاري ريـــزي  برنامـــه
هـــــاي آموزشـــــي و   پـــــويش

رساني برنامه تربيـت سـفير       اطالع
 رابط سالمت / سالمت خانواده

 /پزشك خانواده
 /مراقب سالمت

ساير  /هورزب
اعضاي تيم 

  سالمت

    فصلي   ساعت8

خدمات پشتيباني بـراي جـذب،      
آمــوزش و تــداوم فعاليــت ســفير 

 رابطين سالمت/ سالمت خانواده

        

هـاي  رگـزاري آمـوزش   نظارت بر ب  
فردي و گروهـي سـفير سـالمت        

 رابط سالمت/ خانواده

 /پزشك خانواده
 /مراقب سالمت

ساير  /بهورز
اعضاي تيم 

  سالمت

   دقيقه30  يك بار   دقيقه30

و واحد آموزش   
  ارتقاي سالمت

نظارت بر فرآيند ثبـت و آمـوزش        
رابطين سـالمت   / سفيران سالمت 

پرونده الكترونيـك   هاي    در سامانه 
 )ساپار/ ناب/ سينا/ سيب(سالمت 

 /مراقب سالمت
    فصلي   دقيقه60  بهورز
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  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني رديف

زمان واحد 
براي هر 

/ نفر
  خدمت

تعداد دفعات 
 خدمت ارايه

  در ماه

متوسط زمان 
در ماه به 
  دقيقه

هــاي بررســي و تحليــل شــاخص
سفير سالمت هاي  مرتبط با برنامه

 خانواده و رابطين سالمت

سفير سالمت 
رابط / خانواده

  سالمت
    فصلي   دقيقه60

نظارت بر اطالعات ثبت شـده در       
ــرفيس ــامانه  اينت ــشن، س ، اپليكي

 زندگي

 منطقه تحت مردم
    فصلي  يك ساعت  پوشش

ارزشيابي عملكرد پزشك خانواده    
  و تيم سالمت در اجراي برنامه

 /پزشك خانواده
 /مراقب سالمت

ساير  /بهورز
اعضاي تيم 

  سالمت

   دقيقه30   بار در ماه1   دقيقه30

          پايش و ارزشيابي  
همكـــاري در آمـــوزش پزشـــك 
خانواده و اعضاي تيم سالمت بـه       

  TOTروش 

/ ادهپزشك خانو
اعضاي تيم 

  سالمت
      فصلي   ساعت8

   دقيقه60  يك بار   ساعت1  دانشجويان  همكاري در آموزش دانشجويان
  

  واحد دارويي

          همكاري در پايش و ارزشيابي
همكـــاري در آمـــوزش پزشـــك 
خانواده و اعضاي تيم سالمت بـه       

  TOTروش 

/ پزشك خانواده
اعضاي تيم 

  سالمت
      فصلي   ساعت8

   دقيقه60  يك بار   ساعت1  دانشجويان  اري در آموزش دانشجويانهمك
  

 واحد دهان و
  دندان

          همكاري در پايش و ارزشيابي
 در آمـــوزش پزشـــك يهمكـــار

 سالمت بـه    مي ت يخانواده و اعضا  
   TOTروش 

/ پزشك خانواده
اعضاي تيم 

  سالمت
      فصلي   ساعت2

   دقيقه60  يك بار   ساعت1  دانشجويان  اني در آموزش دانشجويهمكار
  

  واحد آمار

          همكاري در پايش و ارزشيابي
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   شرح وظايف سطح مديريت شبكه

نام   پست سازماني  رديف
  خدمت

گروه 
  هدف

زمان واحد براي هر 
  خدمت/ نفر

 ارايهتعداد دفعات 
  خدمت در ماه

متوسط زمان در 
  ماه به دقيقه

حمايت از   
اجراي 
  برنامه

يس ير
مركز 
  بهداشت

      

  
  مدير
 نظارت بر  شبكه

پايش و 
  ارزشيابي

مركز 
بهداشت 
  شهرستان
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  شرح وظايف سطح ستاد مركز بهداشت استان

  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني  رديف

زمان 
واحد 

براي هر 
/ نفر

  خدمت

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت 
  در ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
  دقيقه

يس مركز ير  
  بهداشت
  استان

 120  2   ساعت1  مراكز تابعه  نظارت بر كل برنامه 
  دقيقه

بهورز / همكاري در آموزش مراقب سالمت    
  TOTبه روش 

كارشناسان فني 
      فصلي   ساعت8  ها شهرستان

گروه مبارزه با 
كارشناسان فني   همكاري در آموزش دانشجويان  بيماري ها

  ها شهرستان
 60  يك بار   ساعت1

  دقيقه
بهورز / تراقب سالم مهمكاري در آموزش    

  TOTبه روش 
كارشناسان فني 

      فصلي   ساعت8  ها شهرستان
گروه بهداشت 

كارشناسان فني   همكاري در آموزش دانشجويان  خانواده
  ها شهرستان

 60  يك بار   ساعت1
  دقيقه

بهورز / همكاري در آموزش مراقب سالمت    
  TOTبه روش 

كارشناسان فني 
 سالمت گروه      فصلي   ساعت8  ها شهرستان

نوجوانان و ، جوانان
كارشناسان فني   همكاري در آموزش دانشجويان  مدارس

  ها شهرستان
 60  يك بار   ساعت1

  دقيقه
همـــاهنگي در توزيـــع دانـــشجويان بـــه 

  شهرستان ها
 30  دانشجويان

  دقيقه
 30  يك بار

  دقيقه
          اجراي برنامهپايش و ارزشيابي 

 همكــاري در آمــوزش پزشــك خــانواده و
  TOTاعضاي تيم سالمت به روش 

كارشناسان فني 
    فصلي   ساعت8  ها شهرستان

  

توسعه شبكه گروه 
   سالمتارتقايو 

كارشناسان فني   همكاري در آموزش دانشجويان
  ها شهرستان

 60  يك بار   ساعت1
  دقيقه

ريزي عملياتي بـراي برنامـه تربيـت          برنامه
 رابطين سالمت / سفير سالمت خانواده

زش و كارشناسان آمو
  ارتقاي سالمت

شش    ساعت8
  ماهه

  

هاي آموزشي بـراي پزشـك        برگزاري دوره 
خانواده و اعـضاي تـيم سـالمت بـه روش           

TOT 

كارشناسان فني 
  ها شهرستان

    فصلي   ساعت8

هـاي آموزشـي      دورهبرگزاري  همكاري در   
  براي دانشجويان پزشكي

كارشناسان فني 
  ها شهرستان

 60  يك بار   ساعت1
  دقيقه

گروه آموزش و   
  ارتقاي سالمت

هـاي    پـويش ريـزي بـراي برگـزاري        رنامهب
رساني در خصوص برنامه     آموزشي و اطالع  

ــانواده   ــالمت خ ــفير س ــت س ــط / تربي راب
 سالمت 

كارشناسان فني 
  ها شهرستان

    فصلي   ساعت8
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  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني  رديف

زمان 
واحد 

براي هر 
/ نفر

  خدمت

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت 
  در ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
  دقيقه

خدمات پشتيباني براي جذب، آمـوزش و       
/ تــداوم فعاليــت ســفير ســالمت خــانواده 

 رابطين سالمت

        

فـردي و   هـاي     نظارت بر برگزاري آمـوزش    
رابـط  / گروهي سـفيران سـالمت خـانواده      

 سالمت

 /پزشك خانواده
 /مراقب سالمت

ساير اعضاي  /بهورز
  تيم سالمت

30 
  دقيقه

 30  يك بار
  دقيقه

  

نظارت بر فرآيند ثبت و آمـوزش سـفيران         
هـاي    رابطين سـالمت در سـامانه     / سالمت

/ سـينا / سـيب (پرونده الكترونيك سالمت    
 )پارسا/ ناب

 60  بهورز/سالمتمراقب 
  دقيقه

    فصلي

مـرتبط بـا    هـاي     بررسي و تحليل شاخص   
هاي سفير سالمت خانواده و رابطين   برنامه

 سالمت

سفيران سالمت 
رابطين / خانواده

  سالمت

60 
  دقيقه

    فصلي

نظــارت بــر اطالعــات ثبــت شــده در     
 اينترفيس خودمراقبتي 

 منطقه تحت مردم
  پوشش

يك 
  ساعت

    فصلي

  

ملكرد پزشـك خـانواده و تـيم        ارزشيابي ع 
  سالمت در اجراي برنامه

 /پزشك خانواده
 /مراقب سالمت

ساير اعضاي  /بهورز
  تيم سالمت

30 
  دقيقه

 بار در 1
  ماه

30 
  دقيقه

          اجراي برنامهپايش و ارزشيابي   
هـاي آموزشـي      همكاري در برگزاري دوره   

بهـورز بـه    / براي كارشناس مراقب سالمت   
  TOTروش 

كارشناسان فني 
  فصلي   ساعت8  ها شهرستان

    

  واحد دارويي
هـاي آموزشـي      همكاري در برگزاري دوره   
  براي دانشجويان پزشكي

كارشناسان فني 
  ها شهرستان

 60  يك بار   ساعت1
  دقيقه

هـاي آموزشـي      همكاري در برگزاري دوره   
بهـورز بـه    / براي كارشناس مراقب سالمت   

  TOTروش 

ني كارشناسان ف
  فصلي   ساعت8  ها شهرستان

    

 واحد دهان و
هـاي آموزشـي      همكاري در برگزاري دوره     دندان

  براي دانشجويان پزشكي
كارشناسان فني 

  ها شهرستان
 60  يك بار   ساعت1

  دقيقه
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كنندگان خدمت براي انجام وظايف در نظر گرفته شده در برنامه به شرح زير بيان                ارايهدانش و مهارت مورد نياز براي هر يك از          
  .شود

سطح 
 ارايه
  خدمت

   الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارتدانش  كننده خدمت ارايه

  بهورز مرد

خانه بهداشت
  

  بهورز زن

مهارت انجام نيازسنجي، آشـنايي و مهـارت برقـراري ارتبـاط اسـتراتژيك،              
 كـاربردي  و پايه هاي پوشش، آشنايي و مهارت تحت افراد آموزش مهارت

 ارتبـاط، آشـنايي و مهـارت    يبرقـرار  سالمت، آشنايي و مهارت زمينه در

 برنامه هر مي و مفاهي با مبانييآشنابهداشت،  آموزش هاي برنامه ارزشيابي
پيـشگيري و ارتقـاي    هـاي  شيوه( مراقبت از خود خانه يك پايگاه سالمت،

  كارگروهي انجام ، مهارت)اوليه، توانبخشيهاي  سالمت، درمان
    مسوول امور عمومي

  پزشك خانواده

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

تحت پوشش  هاي     سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
 مراقبت از خود   ي مراجعان برا  يوانمندساز مدل ت  ي اجرا نحوه،   سالمت ميت

ــادر خــانواده ــيه ــدنحــوه،  ســالمتمي تحــت پوشــش ت ــدي فراتيري م  ن
بـه  ها     از مراجعان و خانواده    كي هر   ازي مورد ن  ي و گروه  ي فرد يخودمراقبت

 هيـ  ارا تيريمـد ،   مـورد  ي ب يها سالمت آنها و كاهش مراجعه     يمنظور ارتقا 
 يهـا  سالمت مربوطه به خانواده    ميتدانشجو و    توسط   يخدمات خودمراقبت 

 ريـ  و غي مراكـز تخصـص  ري ارتباط بـا سـا  تيري و مد يبرقرار،  تحت پوشش 
 خـدمات   يابي و ارزشـ   شي پـا  تيريمدي،   خدمات خودمراقبت  هي ارا يتخصص

  تحت پوششهاي   سالمت مربوطه و خانوادهمي در تيخودمراقبت

  پزشك مركزدندان

مراقبـت از   انه يك پايگـاه سـالمت،        برنامه هر خ   مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

  مراقب سالمت دهان 

 مراقبـت از   برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

  كارشناس سالمت روان

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  اي سالمت، درمانپيشگيري و ارتق هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

مركز 
خدمات جامع سالمت 

روستايي
  

  كارشناس مشاور ه تغذيه و رژيم درماني
مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  مانپيشگيري و ارتقاي سالمت، در هاي شيوه( خود
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سطح 
 ارايه
  خدمت

   الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارتدانش  كننده خدمت ارايه

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

  ماما

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  يرا اج جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

     مركزپرستار/ بهيار
 بهداشـت كارشـناس ارشـد     / كارشـناس  /كاردان

  ايمحيط يا حرفه
  

    كاردان يا كارشناس آزمايشگاه مركز
     دارويار

    كارشناس تحليل اطالعات، آمار و پذيرش
    سرايدار

  مراقب سالمت

پايگاه سالمت
  

   ماما-مراقب سالمت

مهارت انجام نيازسنجي، آشـنايي و مهـارت برقـراري ارتبـاط اسـتراتژيك،              
 كـاربردي  و پايه هاي پوشش، آشنايي و مهارت تحت افراد آموزش مهارت

 ارتبـاط، آشـنايي و مهـارت    برقـراري  سالمت، آشنايي و مهارت زمينه در

  برنامه هرمي و مفاهي با مبانييآشنابهداشت،  آموزش هاي برنامه ارزشيابي
پيـشگيري و ارتقـاي    هـاي  شيوه( مراقبت از خود خانه يك پايگاه سالمت،

  كارگروهي انجام ، مهارت)اوليه، توانبخشيهاي  سالمت، درمان
    مسوول امور عمومي

  دندانپزشك 

مراقبـت از     برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،        مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

  مراقب سالمت دهان 

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  ري و ارتقاي سالمت، درمانپيشگي هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

  كارشناس سالمت روان

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي هاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

مركز 
خدمات جامع سالمت 

شهري
  

  كارشناس مشاور ه تغذيه و رژيم درماني
مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) خشياوليه، توانبهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود
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سطح 
 ارايه
  خدمت

   الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارتدانش  كننده خدمت ارايه

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

كارشناس ارشد محـيط يـا      / كارشناس/كاردان  
  ايحرفه

  

    كاردان يا كارشناس آزمايشگاه مركز
    كارشناس راديولوژي/كاردان 

    يس مركز بهداشتير

  ها واحد مبارزه با بيماري

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي هاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

  خانوادهسالمت واحد 

مراقبـت از   رنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          ب مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

   مدارسنوجوانان و، سالمت جوانانواحد 

مراقبـت از   ه يك پايگـاه سـالمت،        برنامه هر خان   مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

   سالمتارتقايتوسعه شبكه و واحد 

مراقبـت از   ،   برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت        مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي هاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

مركز بهداشت شهرستان
  

  سالمتو ارتقاي واحد آموزش 

ريزي عملياتي مشاركتي، آشـنايي و        مهارت انجام نيازسنجي، مهارت برنامه    
ــرا  ــارت برق ــي و     مه ــارت طراح ــنايي و مه ــتراتژيك، آش ــاط اس ري ارتب

 افراد آموزش هاي آموزش سالمت، آشنايي و مهارت استانداردسازي رسانه

 هـاي مداخلـه   روش و تحقيـق  طراحـي  مهـارت  آشـنايي و  پوشش، تحت

 مهارت سالمت، زمينه در كاربردي و پايه هاي بهداشتي، آشنايي و مهارت

 برنامـه هـر خانـه يـك پايگـاه      مي و مفـاه ين با مباييآشناارتباط،  برقراري
پيــشگيري و ارتقــاي ســالمت،  هــاي شــيوه( مراقبــت از خــود ســالمت،

 هـاي  برنامـه  ارزشـيابي  ، آشـنايي و مهـارت  )اوليه، توانبخـشي هاي  درمان

 ها، مهـارت  مراجع ييراهنما و مشاوره مهارتآشنايي و  بهداشت، آموزش

 بـه  مهارتآشنايي و  طالعات،ا تحليل كارگروهي، آشنايي و مهارت انجام

  افزارها نرم و اطالعات و آمار ابزارهاي كارگيري
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سطح 
 ارايه
  خدمت

   الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارتدانش  كننده خدمت ارايه

  داروييامورواحد 

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي هاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  يا ارتق ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

  دندان دهان وسالمت واحد 

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي هاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 پوشش   تحت يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

    واحد آمار
.............................    

    بيمارستان مديريت
    پزشكان عمومي

    )خصصتبا ذكر نوع ( پزشكان متخصص
    مترون و دفتر پرستاري و سوپروايزر آموزشي

    پرستاران
    بهياران

بيمارستان شهرستان
  

.............................    
    شبكه مدير

    ناظر بر درمان شهرستان

مديريت 
شبكه

  

.............................    
    معاون درمان
    مدير درمان

    يي دارو امورمدير

معاونت درمان 
دانشگاه

  

    نظارت بر درمان استان رييس اداره 
    استان يس مركز بهداشتير

  گروه مبارزه با بيماري ها

مراقبـت از    برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  يبا مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي  هاي    پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان     هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

مركز بهداشت استان
  

  خانوادهسالمت گروه 

مراقبـت از   انه يك پايگـاه سـالمت،        برنامه هر خ   مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي  هاي    پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان     هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت
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سطح 
 ارايه
  خدمت

   الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارتدانش  كننده خدمت ارايه

   مدارسنوجوانان و، سالمت جوانانواحد گروه 

مراقبـت از   پايگـاه سـالمت،      برنامه هر خانه يك      مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي  هاي    پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان     هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

   سالمتارتقايتوسعه شبكه و گروه 

قبـت از   مرا برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت،          مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخـشي  هاي    پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان     هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
   سالمتميت

  و ارتقاي سالمتگروه آموزش 

ريزي عملياتي مشاركتي، آشـنايي و        مهارت انجام نيازسنجي، مهارت برنامه    
ــراري ار  ــارت برق ــي و     مه ــارت طراح ــنايي و مه ــتراتژيك، آش ــاط اس تب
 افراد آموزش هاي آموزش سالمت، آشنايي و مهارت استانداردسازي رسانه

 هـاي مداخلـه   روش و تحقيـق  طراحـي  مهـارت  آشـنايي و  پوشش، تحت

 مهارت سالمت، زمينه در كاربردي و پايه هاي بهداشتي، آشنايي و مهارت

 برنامـه هـر خانـه يـك پايگـاه      ميمفـاه  و ي با مبانييآشناارتباط،  برقراري
پيــشگيري و ارتقــاي ســالمت،  هــاي شــيوه( مراقبــت از خــود ســالمت،

 هـاي  برنامـه  ارزشـيابي  ، آشـنايي و مهـارت  )اوليه، توانبخـشي هاي  درمان

 ها، مهـارت  مراجع ييراهنما و مشاوره مهارتآشنايي و  بهداشت، آموزش

 بـه  آشنايي و مهارت ت،اطالعا تحليل كارگروهي، آشنايي و مهارت انجام

  افزارها نرم و اطالعات و آمار ابزارهاي كارگيري

  دارويي امور واحد

 برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت، مراقبـت از            مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

 تحت پوشش   يهاالمت خانواده  س ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
  سالمتميت

  دندان دهان وسالمت واحد 

 برنامه هر خانه يك پايگـاه سـالمت، مراقبـت از            مي و مفاه  ي با مبان  ييآشنا
) اوليه، توانبخشيهاي  پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي شيوه( خود

ش  تحت پوش  يها سالمت خانواده  ي ارتقا ي آن برا  ي اجرا جينتاو  و ضرورت   
  سالمتميت
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  آموزشي در سه حيطه برنامه هر خانه يك پايگاههاي  دوره
   :(Health Promotion &Prevention)حيطه ارتقاي سالمت و پيشگيري -1

                                خودمراقبتي در افسردگي  

                           سالمندي سالم  
 فعاليت بدني                                                                                                                                           

  روغن و چربي نمك،قندكاهش مصرف ،                                                                  
  دوري از سيگار و قليان                                                                                

 سالمت دهان و دندان                                                                     

  آمادگي خانواده در مقابل باليا  

  روش نشستن صحيح                                                   

 :(Primitive Treatment)وليه اهاي  حيطه درمان -2

  115كمك خواهي از اورژانس                                                                                                                                      

                                                     سوختگي                            

 تروما  
 خارجيكنترل خونريزي                                                                    

 مونواكسيدكربن مسموميت با )CO(                                          

 درد قفسه سينه                                                     
 اي قلبي فقط با دست    احي 

 سردرد ناگهاني 

  ها  آبي بدن و تنظيم آب و الكتروليتكم(اسهال و استفراغ(                             
 حيطه توانبخشي -3

 عضالني-پيشگيري از مشكالت اسكلتي  

 نخاعيراد داراي ناتواني ناشي از ضايعاتآموزش حركت در اف  

 مراقبت از پاي ديابتي 

 ط سالمندانپيشگيري از سقو 
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  ١،٢،٣،۴هاي پيشنهادي پايلوت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت و شاخصها  گزارش
 

  مرتبط با آموزش و فعاليت سفيران سالمت خانوار و رابطين سالمت محلههاي  شاخص
 ده به صورت تجمعيتعداد سفير سالمت خانوا -

 هاي داراي سفير سالمتدهخانوادرصد  -

 گروهـي كـه در پايگـاه سـالمت و خانـه بهداشـت برگـزار               هاي    حداقل يك بار در ماه در آموزش       (تعداد سفيران سالمت فعال    -
 )خود را به خانواده منتقل كنندهاي  شود شركت كنند و آموخته مي

  درصد سفير سالمت فعال -

  سالمت محلهرابطتعداد  -

 تعداد رابط سالمت محله فعال -

  درصد رابط سالمت محله فعال -
  

   محتواهاي آموزشيمرتبط باهاي  شاخص
  115 از اورژانس خواهي كمك
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

      زمـان  تـا  حادثـه  صـحنه  اقداماتي كـه بايـد در      درصد آگاهي سفيران سالمت در مورد 
  .رسيدن اورژانس انجام دهند

  
  افسردگي خودمراقبتي در

  شاخص  مخاطب رديف
سفير سـالمت     1

  خانواده
   مراكـز  / راي سفير سالمت كه با عاليم افسردگي به پايگاه سـالمت          درصد خانوارهاي دا

  .خدمات جامع سالمت مراجعه نموده اند
  

  باليا مقابل خانوار در آمادگي
  شاخص  مخاطب رديف

خانواده سـفير     1
  سالمت

 درصد خانوارهاي داراي سفير سالمت كه كيف اضطراري دارند 

          باليـا امتيـاز     برابـر  در آمـادگي  زمـون درصد خانوارهايي داراي سفير سالمت كـه  در آ
  .مناسب را كسب كرده اند

                                                 
 هـايي كـه   شاخص. اند  مت تنظيم شده  خانه يك پايگاه سال    اساس محتواي آموزشي راهنماهاي خودمراقبتي سفيران سالمت خانواده، برنامه هر          ها بر   اين شاخص  1

با توجه به مدت حدود سه ماه براي برنامـه پـايلوت، ممكـن اسـت در برخـي      . هاي آگاهي و عملكرد هستند اند، تركيبي از شاخص براي افراد خانواده پيشنهاد شده   
 .ند آگاهي توجه بيشتري داشتهايي مان در اين موارد بايد به شاخص. باشدهاي عملكرد امكان پذير ن موارد دسترسي به شاخص

گيـري و مقايـسه      متفـاوت زمـاني، بـه انـدازه       هـاي     ها بسنده نمود و يا اينكه در تـوالي          توان به تعدادي از آن      ها، مي   با توجه به تعدد شاخص در برخي از سرفصل         2
 . هاي متفاوت اقدام نمود شاخص

در ارزشـيابي  . توان از بررسي با انتخاب حجم نمونه استفاده نمـود  ر پيش رو داريم، براي ارزشيابي مي     با توجه به اينكه در حال حاضر اجراي آزمايشي برنامه را د            3
  .توان از بررسي سواد سالمت بهره گيري نموده و يا اينكه يك بررسي با حجم نمونه تعريف شده براي اين برنامه درنظر گرفت اجراي كشوري برنامه، مي

واجد شرايط بودن . هاي الزم را دريافت كرده باشند تا اين شاخص براي آن خانواده مثبت محاسبه شود             رايط خانواده بايد آموزش    حداقل نيمي از اعضاي واجد ش      4
 .اعضاي خانواده به ازاي هر شاخص تعريف خواهد شد
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  )CO (كربن با مونواكسيد مسموميت
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

          ي از مونواكـسيد كـربن   درصد خانوارهاي داري سفير سـالمت كـه بـا مـسموميت ناشـ
 .اند مراجعه كرده

           ناشـي از مونواكـسيد كـربن        درصد خانوارهاي داري سفير سالمت كـه بـا مـسموميت 
  .مواجهه و اقدام مناسب را بكار گرفته اند

  
  دندان و سالمت دهان

  شاخص  مخاطب رديف
سفير سـالمت     1

  خانواده
 كنند  نخ دندان به شيوه صحيح استفاده مي سفيران سالمت كه ازدرصد. 

 مـسواك زدن بـه شـيوه صـحيح اسـتفاده             خانوارهاي داراي سفير سالمت كه از      درصد 
  .كنند يم

  
  ديابتي از پاي مراقبت
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

 ديابتي زخم پاي بروز پيشگيري از درصد آگاهي سفيران سالمت در مورد چگونگي 

 اند درصد خانوارهاي داراي سفير سالمت كه با مشكل پاي ديابتي مراجعه نموده.  
  

  ها كتروليتال آب و تنظيم و بدن آبي استفراغ، كم و اسهال
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

  استفراغ و كم آبي بدن , درصد سفيران سالمت كه محتواي آموزشي در خصوص اسهال
 .اند به خانواده آموزش دادهها  و تنظيم آب و الكتروليت

         مقابلـه بـا    ي بـرا  يخـودمراقبت هـاي     يهتوصـ درصد خانوارهاي داراي سفير سالمت كـه 
 .اند جام داده را اناسـهال

        مقابلـه بـا     يبـرا را   يخـودمراقبت هاي    يهتوصدرصد خانوارهاي داراي سفير سالمت كه 
  .اند تهوع و استفراغ در خانوار انجام داده

  

  سينه درد قفسه
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

     را ينه  در مواجهه با فرد دچار درد قفـسه سـ  يه اوليمراقبتهادرصد سفيران سالمت كه
 .اند انجام داده

          در مواجهـه    يه اول يها مراقبتدرصد سفيران سالمت كه محتواي آموزشي در خصوص 
 .اند ينه به خانواده آموزش دادهبا فرد دچار درد قفسه س

          به مراجعـه    ياز را كه ن   يموارددرصد سفيران سالمت كه محتواي آموزشي در خصوص 
  .اند  دارد را  به خانواده آموزش دادهشكزپ
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  دست با قلبي فقط حيايا
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

  ميزان آگاهي سفيران سالمت در خصوص احيا قلبي با دست 

                     درصد سفيران سالمت كه محتواي آموزشي در خـصوص احيـا قلبـي بـا دسـت را بـه
  .اند خانواده آموزش داده

  
  چربي و نمك، روغن مصرف قند، كاهش
  شاخص  مخاطب رديف

ر سـالمت   سفي  1
  خانواده

 اند درصد خانوارهاي داراي سفير سالمت كه مصرف روزانه قند و شكر را كاهش داده. 

 اند درصد خانوارهاي داراي سفير سالمت كه مصرف روزانه نمك را كاهش داده. 

                     درصد خانوارهاي داراي سفير سـالمت كـه مـصرف روزانـه روغـن و چربـي را كـاهش
  .اند داده

  
  المندانس از سقوط پيشگيري

  شاخص  مخاطب رديف
سفير سـالمت     1

  خانواده
            زمـين  يـا  سـقوط  درصد سفيران سالمت كه اقدامات الزم براي كاهش احتمـال خطـر 

 .دهند در خانه را انجام مي سالمندان خوردن

           سالمندان  درصد سفيران سالمت كه محتواي آموزشي در خصوص پيشگيري از سقوط
  .اند را به خانواده آموزش داده

  
  سالم المنديس

  شاخص  مخاطب رديف
سفير سـالمت     1

  خانواده
 تغذيـه  داشـتن  بـراي  خـودمراقبتي  هايتوصيه مورد سفيران سالمت در   آگاهي ميزان 

 سالمندان در سالم

 اند درصد سفيران سالمت كه محتواي سالمندي سالم  را به خانواده آموزش داده. 

       ودمراقبتي براي پيـشگيري از     خهاي    درصد سالمندهاي داراي سفير سالمت كه توصيه
  .دهند ادرار را انجام مي اختياري يبوست و بي

  
  ناگهاني سردرد
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

 اند درصد سفيران سالمت كه محتواي سردر ناگهاني را به خانواده انتقال داده. 

        ـ  ي خـودمراقبت هاي  يهتوصدرصد خانوارهاي داراي سفير سالمت كه  از يـشگيري پ يراب
 .گيرند  را بكار ميسردرد

        در مواجهه با سردرد    ي خودمراقبت هاي  يهتوصدرصد خانوارهاي داري سفير سالمت كه  
  .گيرند را بكار مي
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  قليان و از سيگار دوري
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

 اند درصد خانوارهاي داري سفير سالمت كه تصميم به ترك سيگار گرفته. 

 دود با مواجهه  سفيران سالمت كه عوارض    درصد و دوم دست دخـاني   مواد سوم دست
   .اند به خانواده آموزش داده

  
  سوختگي

  شاخص  مخاطب رديف
سفير سـالمت     1

  خانواده
 اند درصد سفيران سالمت كه محتواي سوختگي را به خانواده آموزش داده. 

 سوختگي مختلف هايجهدر هاي نشانه و ميزان آكاهي سفيران سالمت از عاليم 

  ي در سوختگي خودمراقبتهاي يهتوصميزان آگاهي سفيران سالمت در خصوص  
  

  تروما
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

       دچـار  يمـار رخورد بـا ب   هاي اوليه در ب     درصد خانوارهاي داراي سفير سالمت كه مراقبت 
 .گيرند تروما را بكار مي

 اند ي تروما را به خانواده آموزش دادهدرصد سفيران سالمت كه محتوا.  
  

  فعاليت بدني
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

          ت بدني امتياز مناسـب     درصد سفيران سالمت كه از آزمون ارزيابي سطح آمادگي فعالي
 .اند را كسب كرده

  اند كرده خود را محاسبه ي توده بدنيهنمادرصد خانوارهاي داري سفيران سالمت كه. 

           روز در هفتـه     5 دقيقه   30درصد خانوارهاي داري سفيران سالمت كه حداقل به مدت 
  .فعاليت بدني دارند

  
   خارجيخونريزيكنترل 
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

 خارجي  خونريزي انواع هاي خودمراقبتي براي كنترل درصد سفيران سالمتي كه توصيه
 .گيرند بكار مي

   مت كه در خصوص محتواي آموزشي كنترل خونريزي را به خانواده           درصد سفيران سال
 .اند آموزش داده

        انـواع  هـاي خـودمراقبتي بـراي كنتـرل         ميزان آگاهي سفيران سالمت در مورد توصـيه 
  خارجي خونريزي
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  نخاعي ضايعات از ناشي ناتواني داراي افراد در حركت آموزش
  شاخص  مخاطب رديف

سفير سـالمت     1
  خانواده

 صحيح وضعيت قرار دادن بيمار در  آگاهي سفيران سالمت در مورددرصد 

 صحيح وضعيت قرار دادن بيمار در مورد در سفيران سالمت عملكرد درصد  
 سازي محيط زندگي بيمار مناسب نحوه مورد در سفيران سالمتآگاهي  درصد  

  
   عضالني-پيشگيري از مشكالت اسكلتي 

  شاخص  مخاطب رديف
سفير سـالمت     1

  ادهخانو
             اسـكلتي    اخـتالالت  از درصد سفيران سالمت آمـوزش ديـده كـه جهـت پيـشگيري– 

 گيرند  خودمراقبتي را بكار ميهاي  عضالني توصيه

             خـودمراقبتي   هـاي   درصد سفيران سالمت كه محتـواي آموزشـي در خـصوص توصـيه
  .عضالني به خانواده آموزش داده اند –اسكلتي  اختالالت از پيشگيري

  
  نشستن صحيح

  شاخص  مخاطب ديفر
سفير سـالمت     1

  خانواده
 كنند درصد سفيران سالمت كه نحوه نشستن صحيح را رعايت مي. 

         درصد سفيران سالمت كه محتواي آموزشـي نشـستن صـحيح را بـه خـانواده آمـوزش
  .اند داده
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  بهورز/آموزشي براي مراقبين سالمتهاي  پيام
 .شود  مي ها سبك زندگي و پيشگيري از بيماريبهبود مين سالمت،  تاارتقايآموزش خودمراقبتي به سفيران سالمت  .1

 . توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي است،راه حل توسعه مشاركت مردم براي ارتقاي عادالنه سالمت .2

هدف از اجراي برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، توسعه مشاركت آگاهانه مردم در عرصـه تـامين، حفـظ و ارتقـاي سـالمت                          .3
 .تاس

هـا و اسـتفاده اثـربخش از           باعث كـاهش هزينـه      با توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي     »هر خانه يك پايگاه سالمت    «برنامه   .4
 .شود منابع و خدمات بهداشتي مي

 .شود  ميباعث افزايش پوشش و دسترسي به خدمات سالمت» هر خانه يك پايگاه سالمت«اجراي برنامه  .5

 .هاي سالمت و افزايش عدالت براي سالمت موثر است در كاهش نابرابري» يگاه سالمتهر خانه يك پا«اجراي برنامه  .6

 .تواند به عنوان سفير سالمت، از سالمت خود و خانواده مراقبت كند در هر خانه يك نفر از اعضاي خانواده مي .7

 .شود  ترويج سبك زندگي سالم در خانه و جامعه ميموجب  خانواده سفير سالمتآموزش .8

ان براي مراقبت از    هاي خودمراقبتي به صورت فردي و گروهي به سفيران سالمت باعث توانمندسازي آن             يهصحيح توص آموزش   .9
 .شود شان مي سالمت خود و خانواده

 .  سفير سالمت خانواده است40 سالمت محله، مسوول ارتباط با رابط .10

 .كند  ميرغيب براي استفاده اثر بخش از خدمات بهداشتي ت رارابط سالمت محله مردم .11

 .تواند در ارايه خدمات به سيستم بهداشتي كمك كند مت محله، نيروي داوطلبي است كه ميرابط سال .12

 .كنند ولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار ميو ارتباط مس،محله رابطين سالمت .13

ه يري و استفاده از همكاري آنان در ارا       گي  تصميم ،ريزي مشاركت مردم در برنامه   توسعه  ،   محله  رابطين سالمت  آموزشهدف از    .14
 . استهاي اوليه بهداشتي مراقبت

 .  نقش موثري دارندبه ويژه حاشيه شهرهاي بزرگ ه فعال خدمات بهداشتي در مناطق شهرييارا در  محلهرابطين سالمت .15
ندسـازي آنهـا در جهـت امـور         هاي اجتمـاعي و توانم    دار به عرصه فعاليت    زمينه ورود زنان خانه   برنامه رابطين سالمت محالت      .16

 . كند  مي را فراهماجتماعي و اقتصادي و فرهنگي
 .شود  مي حضور مردم در عرصه توسعه اقتصادي اجتماعييارتقابرنامه رابطين سالمت باعث  .17
 .ضروري است واحدهاي ارايه خدمتدر آموزش هفتگي رابطين سالمت محالت  .18
  .كنند سفير سالمت خانواده منتقل مي 40خود را به هاي  آموختهرابطين سالمت محالت  .19
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  پيام آموزشي براي سفيران سالمت خانواده 
  .، سفير سالمت خانواده خود باشيدبا مراجعه به واحدهاي ارايه خدمت .1
  .با يادگيري راهنماهاي خودمراقبتي از سالمت خود و اعضاي خانواده مراقبت كنيد .2
 .ضاي خانواده و دوستان خود را در شرايط اورژانس نجات دهيدتوانيد جان اع هاي اوليه مي با يادگيري درمان .3
 .توانيد سفير سالمت خانواده خود باشيد  مي كالس سواد خواندن و نوشتن8با داشتن حداقل  .4
 .جزيي، مراجعه غير ضروري به مراكز درماني را كاهش دهيدهاي   يادگيري راهنماي خودمراقبتي در ناخوشيبا .5
 .هاي مزمن خود و اعضاي خانواده خودتان را كنترل كنيد ن قادرخواهيد بود بيماريدر صورت سفير سالمت شد .6
توانيد اقدامات الزم در صحنه تصادف را تا رسيدن اورژانس انجـام              آموزشي سفيران سالمت خانواده مي    هاي    با شركت در دوره    .7

 .دهيد
 .ي و راهكارهاي مقابله با آن آشنا شويدآموزشي سفيران سالمت خانواده، با عاليم افسردگهاي  با شركت در دوره .8
سازد تا عاليم خطر سكته قلبي شناسايي و مراحـل احيـا را در                هاي آموزشي سفيران سالمت خانواده، شما را توانمند مي          دوره .9

 .صورت نياز بكار گيريد
 .ديريت كنيدهاي آموزشي سفيران سالمت خانواده، ميزان مصرف نمك، قند و روغن خود را م  با شركت در دوره .10
 .كند تا سالمندي سالم را تجربه كنيد هاي آموزشي سفيران سالمت خانواده به شما كمك مي دوره .11
 .ترك سيگار و قليان آشنا شويدهاي  كند تا با روش هاي آموزشي سفير سالمت خانواده به شما كمك مي دوره .12
 . را كنترل كنيدتان  را محاسبه و وزن خودده بدنيه توكند تا نماي  به شما كمك مي خانوادههاي آموزشي سفيران سالمت دوره .13
، اقدامات الزم در مواجهه با سوختگي، تروما، باليا و مسموميت ناشـي              خانواده هاي آموزشي سفيران سالمت     با شركت در دوره    .14

 .از گاز مونواكسيد كربن را فرا گيريد
 . عه به پزشك به هنگام بروز سردرد را فرا بگيريدهاي آموزشي سفيران سالمت خانواده، زمان مراج با شركت در دوره .15
هاي آموزشي سفيران سالمت خانواده، با نحوه مراقبت از افراد داراي ناتواني ناشي از ضـايعات نخـاعي آشـنا                با شركت در دوره    .16

 .شويد
 . را فرا گيريدهاي آموزشي سفيران سالمت خانواده، نحوه صحيح مسواك زدن و استفاده از نخ دندان با شركت در دوره .17
  سفيران سالمت خانواده، پيام آوران سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي .18

 





  
  
  
  
  
  
  

  ها يمهضم
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  ) غير ضميمه-ضميمه (سالمتپايگاه / سطح خانه بهداشت: ) و رابط سالمت محله سفير سالمت ماهانهثبت (1 شماره فرم
  :سال:                                                             تاريخ                                                                                                                                

  
  رابط سالمت محله

4  
  *سفير سالمت فعال  هاي آموزشي وضعيت دوره

10  
شماره  رديف

پرونده 
  خانوار

  
  
  
1  

نام و نام 
خانوادگي 

سفير 
  سالمت

  
  
2  

سطح 
  تحصيالت

  
  
  
  
3  

  بله
  

  خير
  

شماره 
پرونده 

خانوارهاي 
تحت 
  پوشش

تاريخ 
  ولدت

  
  
  
  
5  

  جنس
  
  
  
  
  
6  

  نام دوره
  
  

  
7  

  تاريخ
  
  

  
8  

/ آموزش فردي
  آموزش گروهي

  
9  

شركت در 
هاي  آموزش
حداقل  گروهي

  يك بار در ماه

انتقال به 
  اعضاي خانواده

  

                            

                            

  :تاريخ تكميل فرم :                                                 تكميل كننده فرم بهورز/م و نام خانوادگي مراقب سالمتنا
  

  .خود را به خانواده منتقل كندي ها شود شركت كند و آموخته  ميگروهي كه در پايگاه سالمت و خانه بهداشت برگزارهاي  حداقل يك بار در ماه در آموزشسفير سالمت فعال، فردي است كه * 
  

  ) غير ضميمه-ضميمه (سالمتپايگاه / سطح خانه بهداشت : 1دستورالعمل تكميل فرم شماره 
  .و ماه و سال درج گردد)  غير ضميمه-ضميمه(در قسمت باالي فرم، نام خانه بهداشت يا پايگاه بهداشتي . گردد اين فرم ماهانه تكميل مي

 .شود ره پرونده الكترونيك خانوار نوشته ميشما: 1در ستون شماره 
 .شود نام و نام خانوادگي سفير سالمت خانوار نوشته مي: 2در ستون شماره 
 .آخرين مدرك تحصيلي سفير سالمت نوشته مي شود: 3در ستون شماره 
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 .شود نده خانوارهاي تحت پوشش نوشته ميوو شماره پر زده) ( قسمت بله عالمت  سفير سالمت را تحت پوشش دارد،40، اگر سفير سالمت: 4در ستون شماره 
 . شود تاريخ تولد سفير سالمت نوشته مي: 5در ستون شماره 
 .شود در اين ستون نوشته مي) مذكر/مونث(جنسيت : 6در ستون شماره 
 .شود ميهايي كه سفير سالمت شركت كرده است، نوشته  نام دوره: 7در ستون شماره 
 شود اريخي كه دوره آموزشي را گذرانده است، نوشته ميت: 8در ستون شماره 
  .گردد ي آموزش مشخص مي نحوه: 9در ستون شماره 
  .شود ميزده ) (گردد و در قسمت مربوطه عالمت  وضعيت فعاليت سفير سالمت در اين ستون مشخص مي: 10در ستون شماره 
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  ) غير ضميمه-ضميمه (سالمتپايگاه / هداشتسطح خانه ب: ) محلهسالمتارزيابي رابط  (2 شماره فرم
  :سال:                                                             تاريخ                                                                                                                                

 نام و نام
  يخانوادگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  

 تعداد
 دهخانوا
 تحت
  پوشش

  
  
  
  
  
  
  
  
2  

 مشاركت
 در

 و شناسايي
 آوري جمع

 اطالعات
 جمعيت
 تحت
  پوشش

  
  
  

3  

 مشاركت
 فعال در
 جلسات
 آموزشي
 راهنماهاي

 خود
  مراقبتي

  
  
  
  
  
4  

همكاري در 
آموزش به 
سفيران 
سالمت 
  خانواده

  
  
  
  
  
  
  
5  

 انتقال
 مفاهيم
 مرتبط با
 سالمت
 جامعه به
 خانوارهاي

  پوشش تحت
  
  
  
  
  
6  

 پيگيري
  وخدمات
 هاي مراقبت

  بهداشتي
  
  
  
  
  
  
  
  
7  

 سفير جذب
 سالمت
  دهخانوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8  

 در مشاركت
 شناسايي

 محله مسايل
 طريق از

  نيازسنجي
  
  
  
  
  
  
  
9  

  درهمكاري
 ملي هاي طرح
  اي منطقه و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
10  

 مشاركت
 در
 هاي فعاليت

  اجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
11  

 شناسايي و
 جلب

 مشاركت
 خيرين
 در

 ارتقاي
  سالمت

  
  
  
  
12  

                        
  
  

  :تاريخ تكميل فرم :                                                 تكميل كننده فرم بهورز/نام و نام خانوادگي مراقب سالمت
 
 :گرددمي تكميلبهورز /  سالمت مراقب توسط يكبار ماه 6 هر محله سالمت رابط فعاليت ارزيابي جهت فرم اين اطالعات 
  

 شود نوشته محله سالمت رابط خانوادگي نام و نام : 1 ستون
 ارتباط دارند  محله سالمت  و با رابطاندشده شناسايي كه محله سالمت پوشش رابط تحت دهخانوا تعدادمنظور : 2 ستون
 خانه بهداشت است /  سالمتپايگاه پوشش تحت هايدهخانوا اطالعات بازنگري و سرشماري هايهبرنام در مشاركت منظور: 3 ستون
  است مراقبتي خود راهنماهاي مجازي و حضوري آموزشي جلسات در فعال حضورمنظور : 4 ستون
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 به سفيران سالمت خانواده تحت پوشش است ها  منظور همكاري در انتقال آموزش: 5 ستون
 هـاي دهخـانوا  از تـصادفي  طور به مرتبط بهورز/ سالمت مراقب است الزم كه دهنديم انتقال دهخانوا سالمت سفيران به آموزشي هايستهب راساسب محله رابط سالمت: 6 ستون
  نمايد ارزيابي را دهخانوا 2 محله، سالمت رابط هر پوشش تحت
  است  هاي به موقعمراقبت پيگيريمنظور : 7 ستون
  استمحله رابط سالمت توسطده خانوا سالمت سفير جذبمنظور : 8 ستون
 بـر  مبتنـي  هـاي روش ساير يا نيازسنجي هايروش از استفاده با مسائل رفع براي اقدام و راهكارها يافتن محله، مسائل شناسايي در محله مردم همكاري جلبمنظور : 9 ستون
    استشواهد
 است  شهرستاني يا و استاني ،كشوريهاي  طرح در محله سالمترابط  همكاري: 10 ستون
 هيات در مشاركت خصوصا است گرديده منطقه آن سالمتي ارتقاي و توسعه به منجر كه اقدامي گونه هر در مشاركت اجتماعي، هايفعاليت در مشاركت از منظور:  11 ستون
   استبهداشت شوراي و مركز امناي
   استمحله سالمت رابط  توسطخيرين شناسايي و جذب منظور همكاري در :12 ستون
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