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 شبکهمرکز مدیریت  –معاونت بهداشت                    23                                   ت درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداش

زیر آماده بر اساس استاندارد نيروي انسانی به شرح دهنده خدمت طرف قرارداد باید نيروي انسانی مناسب براساس نو  واحد ارائه: 99ماده 

 نماید:

 نفر به قرار زیر می باشد: 44512ا جمعيت تحت پوشش ب سالمت پایگاهاستاندارد نيروي انسانی مورد نياز براي . 1

 /حداقل یکی از آنها باید ماما باشد() نفر 5تا  4                    سالمت خانواده: مراقب کارشناس کاردان 

 :نفر 1                    ماما 

 

 یادآوری:

  شودمیرنظر گرفته سالمت خانواده دمراقب کارشناس کاردان/یك   نفر 3444 تا 2544 هربراي  

 
هزار نفر  عالوه بر موارد مندرج   54تا  25با جمعيت تحت پوشش  جامعه استاندارد نيروي انسانی مورد نياز براي مرکز  سالمت .2

 این ماده، به قرار زیر می باشد: 1در بند 
 

  فرن 1                :)مدیر مرکز(خدمات بهداشتی، درمانی مدیریتکارشناس/کارشناس ارشد 

 نفر 3تا  2                                :پزشك                                     

 نفر  1                                                        : ارشد تغذیه و رژیم درمانی/کارشناس کارشناس 

 نفر 1                                                                                 :کارشناس/کارشناس ارشد سالمت روان 

 نفر 3 تا 1                                                                                         :)درصورت لزوم( پزشكدندان 

 نفر  1                                                                                 )نمونه گير( کاردان/کارشناس علوم آزمایشگاهی 

 نفر 1          بهيار/ پرستار 

 نفر 1          پذیرش و آمار 

 نفر 4تا  2                                                                                         کاردان/کارشناس سالمت محيط و کار 

 نفر 1         رنگهبان/خدمتگزا 

 نفر 1         مراقب سالمت مرد 

 

 

 آموزش: 42فصل 

ها، پرستار و بيماري مبارزه با بهداشت عمومی، خانواده وشامل: )کارشناسان بهداشتی کاردانان/آموزش  بسته آموزشی براي: 91ماده 

توسط معاونت "  سالمت خانواده مراقب کارشنااکاردان/"به عنواناس چندپيشه کارشنکاردان/به منظور تبدیل آنان به  ماما(

  . شودمیتدوین و ارائه  بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سالمت و مراکز سالمت جامعه باید برحسب نياز تحت بازآموزي حين خدمت قرار گيرند. هايپایگاهتمام پرسنل شاغل در  :4 تبصره

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش ، توسط برنامهح ملی و دانشگاهی/دانشکده اي پيش از اجراي ومدیران سط: 2تبصره 

 شوند.  پزشکی باید آموزش و توجيه
 

هاي آموزشی مطابق برگزاري دورهموظف به مرکز آموزش بهورزي شهرستان شهرستان با مشارکت  ریي  مرکز بهداشت: 95ماده 

 می باشد. 34وزشی مذکور در ماده بسته آم

 راهاي پيش نياز براي ورود به عرصه خدمت ، آموزشقبل از شرو  خدمت تمام نيروهاي درگير در این طرحضرورت دارد  تبصره:

به منظور شرط صدور مجوز براي همکاري خواهد بود.  ،پایان موفقت آمیز دورهمرحله اول دریافت گواهی  دریافت نمایند.
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براي بار دوره آموزشی  هزینهپرسنل ارائه شده باشد.  گواهی مرحله تکمیلی آموزشماه از آغاز فعاليت، باید  3قرارداد بعداز  استمرار

 است(. پیوستبه عهده طرف قرارداد است )فرمت گواهينامه باشد و در صورت تکرار، هزینه آن اول، رایگان می

براساس زمان  مکلف استباشد. مرکز آموزش بهورزي شهرستان یل این ماده میبه شرح جدول ذی آموزشاوین فهرست عن :95ماده 

ها توجه به مطالب زیر د. در این زمينهمایالب آموزشی نبندي مطاقدام به اولویت ،هاي دردسترسار و نيز منابع آموزشی و زیرساختاختيدر
 :دارداهميت 

  اساس منابع آموزشی، زیرساخت ها و زمان دردسترسبرش برآورد زمان و تنظيم سياست ها و شيوه هاي اجراي آموز .1

هاي فنی و شود و توسط گروهها/دانشکده ها سفارش داده میدانشگاه بهبراي خدمات ویژه هاي اختصاصی آموزش تهيه بسته .2
  گردند. تخصصی معاونت بهداشت با هماهنگی مرکز مدیریت شبکه تدوین و ابالغ می

 

 

 د نیاز اعضای تیم سالمت بر اساا عنوان کلی )سرفصل آموزشی( برآورد زمان آموزش مور

 ساعت آموزش حضوری عنوان کلی )سرفصل آموزشی(
ساعت آموزش 

 غیرحضوری
 جمع

 134 124 14 مباحث مقدماتی و پيش نياز

 34 75 15 سالمت کودکان

 74 62 3 سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس

 74 62 3 سالمت ميانساالن 

 74 62 3 سالمندان سالمت

 34 34 14 باروري سالم و مادران

 35 25 14 سالمت محيط و کار

 124 75 45 هاي واگيردار و غيرواگير و سالمت روان بيماري

 14 6 4 سالمت دهان و دندان

 17 12 5 تغذیه

 24 14 14 هاي اوليه و ایمنی در خدماتکمك

 24 14 14 هاي شایعبرخورد با شکایت

و جلب مشارکت فعاالنه جامعه در موضو   آموزش
 شيوه زندگی سالم، خودمراقبتی

4 24 23 

 725 571 417 جمع

 
سالمت کودکان، سالمت نوجوانان، شود. مرحله اول: موضوعات آموزشی مباحث مقدماتی، آموزش مراقبين سالمت در دو مرحله انجام می

اخذ  گردد.، باروري سالم و مادران و آموزش سایر موضوعات در مرحله دوم ارائه میجوانان و مدارس، سالمت ميانساالن، سالمت سالمندان
 گواهی مرحله اول براي شرو  به کار ضروري است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


