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  معاونت بهداشت
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  توسعه مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي
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  " شهري روستايي و درمان در مناطق تقويت شبكه بهداشت و قالب گسترش ومراقبت هاي اوليه سالمت در ارتقاي تامين وبرنامه "

  
  
  
  1نسخه 

  1394سال  شهريور
  
  

  تدوين : واحد مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي مركز مديريت شبكه 
  با همكاري اعضاي كميته كشوري برنامه داوطلبان سالمت

  
  
  
  
  



 

٢ 
 

  مقدمه:

 نظام جمهوري اسالمي ايران اساسا مبتني بر حضور و مشاركت مردم شكل گرفته است ، لذا بسياري از سازمانها و دستگاهها  با الهام از اين
 مهم ، بر نقش  مردم در برنامه هاي خود تاكيد داشته و سازو كار ويژه اي براي اين امر به اجرا گذاشته اند . گسترده ترين و جامع ترينتفكر 

نظام مشاركت جامعه در كشور ما راطي دوران شكوه مند انقالب اسالمي وهشت سال دفاع مقدس مردم در جنگ تحميلي شاهد بوديم، 
. در نظام مقدس وعمراني بر هيچ كس پوشيده  نيست هاي مردمي در عرصه هاي مختلف دفاعي ،فرهنگي ،سازندگينقش پر صالبت نيرو

جمهوري اسالمي ايران در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي  با اصل قرار دادن مشاركت جامعه و همكاري بين بخشي به عنوان 
توجه لذا داشته باشند سالمت كشور اي زندگي سالم را آموخته و تاثيري شگرف درجوامع را قادر مي سازد تا شيوه ه PHCيكي از اصول 
كه تامين كننده تعالي و سعادت مادي و معنوي است   "سبك زندگي سالم در جامعه سالم  "با عنايت به اينكه الگوي جامع به اين اصول 

سالمت جامعه دارند ميسر نمي باشد (  ه نقش مهمي در ارتقاياي اجتماعي كجز با مشاركت، همكاري و مداخله ديگر سازمانها و نهاده
  سالمت جامعه به عهده آنهاست ) حائز اهميت مي باشد.. عوامل موثر بر درصد 75قريب 

از آنجاكه، ماموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تامين سالمت همه جانبه جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي آحاد جمعيـت  
وضـعيت سـالمت   انجام مـداخالتي بـه منظـور ارتقـاي      پهنه جغرافيايي جمهوري اسالمي با اولويت مناطق كم برخوردار است، لذاساكن در 

  مناطق مختلف كشور ضرورت دارد. 
وزارت بهداشت براساس تعهدات دولت با استفاده از خردجمعي كارشناسان خبره و متعهد، طرح تحول حوزه بهداشـت را مشـتمل بـر شـش     

  امه و چندين پروژه براي دستيابي به اهداف زير تهيه كرد: برن
 شاخص هاي سالمت   ارتقاي .1

 افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمت (مردم) و ارائه دهندگان خدمت  .2

 مندي از خدمات ارائه شده و حفاظت مالي از آنان در بستر پوشش بيمه همگاني.عدالت در سالمت از نظر دسترسي به خدمات، بهره .3

 بهبود كيفيت و كنترل قيمت خدمات سالمت .4

 اصالح رفتار گيرندگان و ارائه دهندگان خدمت .5

 اصالح نظام پرداخت و شيوه خريد خدمت .6

برنامه تامين وارتقاي مراقبت هاي اوليه سالمت " بهداشت در طرح تحول حوزه بهداشتمعاونت يكي از برنامه هاي تاثير گذار 
ست كه با در نظر گرفتن پيچيدگي مشكالت موجود در ا "بهداشت ودرمان در مناطق شهريتقويت شبكه  قالب گسترش و در

هاي دولتي و غيردولتي مانند هاي اجرايي مرتبط و سازمان، ضرورت دارد عالوه بر وزارت بهداشت، ساير دستگاهمناطق شهري
هاي مردم نهاد ها، و سازمان ها، خيريه داريوزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش، شهر

(NGO) رسمي همكاري داشته باشند و در تعامل با يكديگر براي برطرف  هاي غيرگاه و ... در رفع مسايل بويژه درمورد سكونت
  ناطق بكوشند.كردن مشكالت اصلي و تامين حداقل امكانات ضروري بهداشتي درماني و رفاهي به منظور بهتر زيستن ساكنين اين م

سطح سالمت افراد جامعه نيازمنديم تأمين و ارتقاي  تجربه ثابت نموده كه براي رسيدن به توسعه اجتماعي پايدار به همكاري همه افراد
اصل مشاركت مردمي P.H.C جامعه بيشتر از ساير جنبه هاي ديگر توسعه نيازمند همكاري عمومي است از آنجا كه يكي از اصول 

 به اجرا درآمده است . "هاي مردمي و هماهنگي بين بخشي توسعه مشاركت " ل در قالب برنامه ملياست اين اص

  
در نظام سالمت به عنوان يك عمليات فراگير براي دستيابي به اهداف سالمت با  برنامه ملي توسعه مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي

ه توانمند سازي و حساس نمودن جامع  ،، توسعه رفتارهاي سالم م سالمتترويج مفاهي طريقجامعه از بهره برداري از استعدادها  و مشاركت 
افزايش مشاركت سازمانهاي  ،ي در برابر محيط  زيست و  اجتماع، قبول مسئوليتهاي فردي و اجتماعبراي حفظ سالمت خود  و خانواده



 

٣ 
 

در چارچوبي گسترده تر از و  اجرا مي شود عه زندگي سالم و مولدبخشي در راستاي توس دولتي و غير دولتي به همكاري موثر و مطلوب بين
  .يك برنامه بهداشتي زمينه ساز رسيدن به توسعه مداوم وپايدار مي باشد

 
  مستندات قانوني برنامه مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي

  
ساله  20، سياست هاي كلي  چشم انداز  اسناد باال دستي واحد مشاركت مردمي بر اساس قانون اسالسي جمهوري اسالمي ايران

 جمهوري اسالمي نقشه علمي سالمت، نقشة تحول نظام سالمت و برنامة پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناصول 

 خويش و فرهنگي ، اجتماعي، اقتصاديسرنوشت سياسي در تعيين مردم عامه مشاركت:  8بند 3اصل 

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي وساير امور رفاهي از طريق :  100اصل  
 همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ، اداره امور هر منطقه صورت مي گيرد .

  ا و برنامه ريزي ها و نظارت براجرا  ديده  شده است .در اصول مختلف قانون اساسي مشاركت مردم در تصيم گيري ه توجه :
  26حقوق مردم ماده  –فصل سوم 

دستگاه هاي اجراي مكلفند مردم رابا حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه هاي اجرايـي آشـنا نمـوده  واز طريـق وسـايل ارتبـاط       
داده و اطالعـات الزم را بـه نحـو     ه را ارتقـا مي درايـن زمينـ  جمعي  به ويژه صدا وسيما ي جمهوري اسالمي ايران  سطح آگاهي  عمـو 

  .مطلوب  ومناسب در اختيار مردم قرار دهند 
 

 ساله جمهوري اسالمي  20سياستهاي كلي  چشم انداز 

 تالش در جهت  ارتقاي سالمت و امنيت غذائي و بهبود كيفيت زندگي :  12سند  و بند 

شواهد معتبر و بهره مندي حداكثري از كليه ظرفيت هاي انساني (مشاركت مردم)، سازماني اين نظام خالق بوده و با استفاده از 
 (همكاري همه بخشهاي ذينفع)

 اصول نقشه تحول نظام سالمت

بهره مندي از  ان هاي فردي و جمعي،يخالت به منظور جلوگيري از وقوع زاجراي مدا ارتقاي سالمت و پيشگيري: - 4صلا
اولويت پيشگيري بر درمان، ارزشگذاري به مسئوليت دهي به مردم براي افزايش سطح سالمت و كاهش سطح محيط زيست مطلوب، 

 خطرات فردي و اجتماعي.

: افزايش سواد سالمت مردم و مشاركت ايشان در مديريت، تصميم گيري، برنامه ريزي واجراي برنامه مشاركت مردم - 5اصل 
 توانمندسازي جامعههاي سالمت در راستاي ارتقاي سالمت و 

كليه سازمانها،  يگاني در ارتقاي سالمت وپاسخگويهمكاري همه بخشها، پذيرش مسئوليت هم همكاري بين بخشي: - 6اصل
 سالمت در همه سياستهاداماتشان بر سالمت، با هدف تحقق نهادها در مورد تاثير سياستها و اق

 اهداف كالن

 ينفع بر فعاليتهاي سالمت محورمشاركت مردم و همه دستگاههاي ذ :15هدف  

 ارتقاي كيفيت زندگي مرتبط با سالمت همه جانبه :2هدف

 افزايش سواد سالمت: 4هدف 

 سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري

افزايش آگاهي، مسئوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده، جامعه در تأمين حفظ و ارتقاي : 4بند 
 مت با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيسال
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مراقبت جامع و يكپارچه سالمت با محوريت عدالت و تاكيد بر پاسخگويي، اطالع رساني شفاف،اثربخشي، كارايي و بهره : 6بند 
 ها و روستاها .وري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر سطح بندي، استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده در كليه شهر

تحقق رويكرد سالمت همه جانبه (جسمي ، روحي، معنوي واجتماعي )وانسان سالم درهمه سياست هاي كشور وپاسخگو : 2بند 
 بودن كليه نهادهاي موثركشور.

   
 با فعاليت هاي واحد مشاركت جامعه برنامه هاي ملي تحول مرتبط

 اجتماعي خودآگاه سازي مردم از حقوق ومسووليت هاي -1/4

 افزايش همراهي همه سازمان هاي موثر بربرنامه جامع ارتقاي سالمت با رويكرد همكاري بين بخشي ومشاركت مردمي -2/9

 برنامه ملي توسعه مشاركت هاي مردمي در نظام سالمت4/17-

 برنامه توانمند سازي گروههاي آسيب پذير با مشاركت مردم 4/18-

 هاي اجتماعي عمومي در راستاي ارتقاي سالمت جامعهشناسايي و هدايت شبكه 4/19-

فرهنگ سازي و اصالح باورهاي جامعه نسبت به جايگاه زنان در تصميم گيري وتصميم سازي ونقش آنان در سالمت خانواده 4/21-
 وجامعه

 اهداف دولت يازدهم

در حيطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  دولت مي كوشد تا مقوله بهداشت و درمان در ابعاد جسمي و رواني را نه مقوله اي
پزشكي، بلكه مقوله اي فراگير و بين بخشي لحاظ كند و برنامه هاي كل نگر و جامع براي ارتقاي سالمت از مسيرهاي گوناگون در 

 .پيش بگيرد

  ( ابالغيه وزرات بهداشت )نقشه جامع علمي سالمت 
تبديل گفتمان مسلط جامعه : از طريق توسعه عمومي فرهنـگ پـژوهش در مـردم ، توجـه بـه جايگـاه علـم وفنـاوري ، جلـب          :  6بند 

مشاركت مردم در تعيـين اولويـت هـا ، مشـخص كـردن انتظـارت و كمـك بـه بهـره بـرداري از برنامـه هـاي علـم وفنـاوري ، كسـب                
داري از فناوري اطالعات در سطح عمومي ووجود پيوست فرهنگي بـراي  سوادسالمت ، افزايش مهارت هاي ارتقاي سالمت ، بهره بر

  توسعه هاي علم و فناوري سالمت 
  

  :هنگي بين بخشيبرنامه مشاركت مردمي و هما هدف كلي
افزايش سواد سالمت مردم و مشاركت ايشان در مديريت، تصميم گيري، برنامه ريزي واجراي برنامه هاي سالمت در راستاي ارتقاي  -

  مت و توانمندسازي جامعهسال

  اهداف اختصاصي: -
 با همكاري داوطلبان سالمت افزايش پوشش ارائه خدمات فعال در عرصه سالمت 

  افزايش سواد سالمت و اصالح رفتار بهداشتي داوطلبان سالمت 

 داوطلبان سالمتهمكاري با  سالمت جامعه  سطح سواد  ي ارتقا 

  در توسعه بخش بهداشت كشورو كمكهاي خيرين، واقفين و موسسات خيريه  منابعافزايش جذب و هدايت 

 نيازسنجي و اولويت بندي مديريت  ، جاد اعتماد به نفس، خود اتكاييبه منظور اي ، سازمان هامردم مشاركت بسيج و سازماندهي 
 با استفاده از ظرفيت هاي محلي مسائل تندرستي جامعهحل و ارائه راه حل مناسب جهت 

 توانمند سازي  جامعه در بخشي در راستاي  هاي دولتي و غير دولتي به همكاري موثر و مطلوب بين افزايش مشاركت سازمان
 .بخشهاي توسعه )و  افراد حقيقي  ، داوطلبان متخصص با جلب مشاركتتوسعه شيوه زندگي سالم ( 
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  شرح وظايف مربي داوطلبان سالمت (بهورز/ مراقب سالمت ) :

  
 پيگيري ارزيابي وشناسايي منطقه تحت پوشش 
 
  شناسايي جمعيت منطقه تحت پوشش - 
 تعيين مناطق تحت پوشش هريك از داوطلبان سالمت در نقشه منطقه تحت پوشش - 

 سالمت منطقه تحت پوشش  وسازمان هاي مردم نهادمرتبط با شناسائي خيرين - 

 ارش دهي داوطلبان سالمت  از جمله:شناسايي و ثبت مشكالت بهداشتي منطقه تحت پوشش از طريق گز - 

  
 كارگاه ها و مراكز تهيه و توزيع  مواد غذايي غير بهداشتي  
 دام و طيورغير بهداشتي حالت نگهداري و كشتار م  
 كارگاههاي قاليبافي و ساير كارگاههاي خانگي  
 موارد دفع زباله و فاضالب خانگي و صنعتي غير بهداشتي  
  شناسايي گروه هدف در برنامه هاي پيشگيري ,درمان وكاهش آسيب 

  ، شناسايي و معرفي افراد در معرض خطر(مانند بيماري فشارخون ، ديابت ، سوء تغذيه ،چاقي و ... ) از نظر سالمت جسمي
 رواني  

  شناسايي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت مردم  
 د داراي رفتار پرخطر منطقه تحت پوشش شناسائي مناطق ، سكونتگاه ها و تجمع افرا 

  
  
 جذب داوطلبان سالمت 

شناسايي و جذب داوطلبان سالمت( هنگام سرشماري ، ازبين مراجعين به پايگاه سالمت ، از طريق فراخوان ، رسانه هاي محلي ،  - 
  شي و...)ساير داوطلبان ، معتمدين محلي ، بسيج ، جلسات اولياء مربيان ، جلسات مذهبي ، سالن هاي ورز

تشكيل پرونده براي داوطلبان سالمت (فرم مشخصات داوطلب ، فرم رضايت نامه ،  تهيه كروكي منطقه تحت پوشش داوطلب فرم  -
  1تفاهم نامه همكاري داوطلبانه، فرم امتياز بندي داوطلبان و فرم مشخصات خانوارها  )

  شيوه آموزش بزرگساالنبرگزاري دوره آموزش مقدماتي  -
  ارت شناسايي  صدور ك - 
 مشخص كردن خانوارهاي تحت پوشش داوطلب سالمت - 

 
 برنامه ريزي 
  تهيه و اجراي برنامه عملياتي برنامه مشاركت مردمي  - 
  داوطلبان سالمتهاي آموزشي بر اساس مسائل محالت با مشاركت  تعيين اولويت - 
  برنامه زمانبندي ، تهيه طرح درس و ...) تهيه برنامه هاي آموزشي داوطلبان سالمت ( پيگيري تامين امكانات آموزشي ، - 
  تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي داوطلبان سالمت (دوره هاي تكميلي) - 

                                                 
  دستورالعمل اجرايی برنامه داوطلبان سالمت محالت١ 
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  برنامه ريزي براي جلب مشاركت خانواده ها در ارتقاي سالمت( رفع مسايل زيست محيطي ،عوامل اجتماعي موثر برسالمت و...) - 
 -هاي اوليه بهداشتي سازي  داوطلبان سالمت در زمينه  : آموزش عملي مراقبتبرنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي توانمند  - 

  بيماريابي ، پيشگيري و درمان بيماري سل -شيوه هاي خود ارزيابي و خود مراقبتي 
برنامه تامين  درهاي بهداشتي به صورت فعال  برنامه ريزي جهت جلب مشاركت خانواده ها در دريافت خدمات و مراقبت - 

 مراقبت هاي اوليه سالمت درقالب گسترش وتقويت شبكه بهداشت ودرمان در مناطق شهري وارتقاي

  
 پشتيباني 

  2كسب صالحيت هاي مربيگري با شركت در دوره هاي آموزشي و بازآموزي روش هاي آموزش مشاركتي -
  پيگيري تامين و تدارك نجهيزات و امكانات آموزش داوطلبان سالمت -
برنامه تامين وارتقاي  درهاي بهداشتي به صورت فعال  مشاركت خانواده ها در دريافت خدمات و مراقبتهماهنگي جهت جلب  - 

  مراقبت هاي اوليه سالمت درقالب گسترش وتقويت شبكه بهداشت ودرمان در مناطق شهري
 هماهنگي جهت توانمند سازي داوطلبان سالمت در زمينه مهارتها ي فني و حرفه اي -

 پيگيري  ارائه خدمات سرپايي رايگان به داوطلبان سالمت و خانواده درجه يك آنها   -

  اجرا و نگهداري دستورالعمل هاي كشوري برنامه داوطلبان سالمت -
  هماهنگي و پيگيري برگزاري بازديدهاي علمي، فرهنگي  -
 تهيه و بهره برداري ازمطالب فصلنامه الكترونيكي داوطلبان سالمت   -

 
 توانمند سازي داوطلبان سالمت و مردم 
 
كيد اجراي كليه مراحل مجموعه برگزاري دوره هاي آموزش تكميلي بر اساس مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت (با تا - 

 زشي داوطلبان به خصوص بخش چگونه پيام هايمان را به مردم انتقال دهيم ؟)آمو

 وطلبان سالمتتوزيع منابع آموزشي(انواع رسانه هاي آموزشي)به دا - 

 هاي اوليه بهداشت براي داوطلبان سالمت برگزاري دوره آموزش عملي مراقبت - 

مجموعه يد بر استفاده از كتاب مربوط از برگزاري دوره هاي آموزشي خود ارزيابي و خود مراقبتي براي داوطلبان سالمت (با تاك - 
  ) سالمت آموزشي داوطلبان

 3بيماريابي، پيشگيري و درمان بيماري سل توانمند سازي داوطلبان سالمت در زمينه - 

  هماهنگي و پيگيري و برگزاري جلسات آموزشي فوق برنامه توسط داوطلبان متخصص -
 پيگيري انتقال آموزش ها و مهارت ها از طريق داوطلبان سالمت به مردم - 

 استفاده از مطالب فصلنامه الكترونيكي داوطلبان سالمت   - 

  
   پيگيري و مراقبت  
 
، مراقبت ميانساالن سل  پيشگيري ودرمان مادر باردار ،  مراقبت خدمت درگروه هدف (شامل مراقبت اطفال،  ايمنسازي ،دريافت  - 

,..( 

 ثبت موارد پيگيري ها در فرم پيگيري داوطلب سالمت - 

                                                 
  دستورالعمل تربيت مربيان داوطلبان سالمت ٢ 
  دستورالعمل مشارکت داوطلبان سالمت در زمينه بيماريابی ، پيشگيری ودرمان سل ٣ 
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 درجهت حل مشكالت بهداشتي محالت جلب مشاركت مردمي مركز سالمت جامعهپيگيري اجراي مصوبات كميته  - 

 
 :پايش 

بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد داوطلب سالمت در زمينه محتواي دوره هاي آموزش تكميلي ( هريك از كتاب هاي مجموعه  -
 آموزشي داوطلبان سالمت )  برگزار شده

بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد خانوارهاي تحت پوشش داوطلب سالمت در زمينه محتواي هر يك از دوره هاي آموزش  -
 ك از كتاب هاي مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت ) برگزار شدهتكميلي( هري

 هاي آموزشي به خانوارهاي تحت پوشش داوطلبان سالمت بررسي انتقال پيام ها ي بهداشتي  و مهارت - 

 ارزيابي داوطلبان سالمت بر اساس فرم امتيازبندي داوطلبان سالمت -

 هاي اوليه بهداشتي عملي مراقبتپايش توانمندي داوطلبان سالمت در زمينه  انجام  -

 در ميانساالنپايش توانمندي داوطلبان سالمت در زمينه  شيوه هاي خود ارزيابي و خود مراقبتي  -

  پايش توانمند سازي داوطلبان سالمت در زمينه بيماريابي ، پيشگيري و درمان بيماري سل -
 هاي برنامه عملياتي پايش انجام فعاليت -

 
 :گزارش دهي 

  اطالعات داوطلبان سالمت درسامانه الكترونيك اطالعات شبكه تكميل -
 دريافت و ثبت گزارش وقايع حياتي و نتايج پيگيري از داوطلبان سالمت

 تهيه و گزارش اطالعات آماري -

  بارگذاري اطالعات آماري در نرم افزار و سايت مرتبط -
 ارسال مطالب  نشريه الكترونيك داوطلبان سالمت-
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  بسته خدمت توسعه مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي
  جامعهانتظارات از بهورز / مراقب سالمت  

  الف ) برنامه داوطلبان سالمت محالت
 4:شناسايي و جذب داوطلبان .1

شناسايي و جذب داوطلبان سالمت ( هنگام سرشماري ، ازبين مراجعين به پايگاه سالمت ، از طريق فراخوان ،  .1,1
سالن هاي رسانه هاي محلي ، ساير داوطلبان ، معتمدين محلي ، بسيج ، جلسات اولياء مربيان ، جلسات مذهبي ، 

 ورزشي و ... )

تشكيل پرونده براي داوطلبان سالمت (فرم مشخصات داوطلب ، فرم رضايت نامه ،  تهيه كروكي منطقه تحت  .1,2
پوشش داوطلب فرم تفاهم نامه همكاري داوطلبانه، فرم امتياز بندي داوطلبان و فرم مشخصات خانوارها  ) 

 هبرگزاري دوره مقدماتي ويژه داوطلبان ثبت نام شد

 صدور كارت شناسايي .1,3

 محالت در سامانه الكترونيك  ملي تكميل پروفايل اطالعات داوطلبان سالمت  .1,4

  داوطلب سالمتهرمشخص كردن خانوارهاي تحت پوشش  .2

 

 :ارزيابي وشناسايي منطقه تحت پوشش  .3

  
 شناسايي جمعيت منطقه تحت پوشش  .3,1

  منطقه تحت پوششتعيين مناطق تحت پوشش هريك از داوطلبان سالمت در نقشه  .3,2

 از جمله: ناسايي مشكالت بهداشتي منطقه تحت پوشش از طريق داوطلبان سالمتش .3,3

  
 زارش دهي كارگاه ها و مراكز تهيه و توزيع  مواد غذايي غير بهداشتيگ  
 دام و طيورغير بهداشتي حالت نگهداري و كشتار گزارش دهي م  
  خانگيكارگاههاي قاليبافي و ساير كارگاههاي گزارش دهي  
 گزارش دهي موارد دفع زباله و فاضالب خانگي و صنعتي غير بهداشتي  
  شناسايي گروه هدف در برنامه هاي پيشگيري ,درمان وكاهش آسيب 

  شناسايي و معرفي افراد در معرض خطر(مانند بيماري فشارخون ، ديابت ، سوء تغذيه ،چاقي و ... ) از نظر
  سالمت جسمي ، رواني  

 اجتماعي موثر بر سالمت مردم در منطقه تحت پوشش با همكاري داوطلبان سالمت از جمله :شناسايي عوامل  .3,4

 
 سكونتگاه ها و تجمع افراد داراي رفتار پرخطر شناسائي مناطق ،  

                                                 
   دستورالعمل اجرايی برنامه داوطلبان سالمت محالت٤
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 سالمت منطقهو واقفين  شناسائي خيرين 

 و كانون هاي اجتماعي و سمن هاي موثر بر سالمت منطقه  ها ونهادها شناسايي سازمان 

 
 برنامه ريزي .4

  تدوين برنامه عملياتي .4,1

 داوطلبان سالمتهاي آموزشي بر اساس مسائل محالت با مشاركت  تعيين اولويت .4,2

بندي ، تهيه طرح  تهيه برنامه هاي آموزشي داوطلبان سالمت ( پيگيري تامين امكانات آموزشي ، برنامه زمان .4,3
 درس و ...)

 5 مركز سالمت  جامعهجلب مشاركت مردمي   برنامه ريزي براي تشكيل كميته .4,4

برنامه ريزي براي جلب مشاركت خانواده ها در ارتقاي سالمت(رفع مسايل زيست محيطي ،عوامل اجتماعي  .4,5
 موثر برسالمت و...)

 هاي بهداشتي به صورت فعال دريافت خدمات و مراقبتزي جهت جلب مشاركت خانواده ها در برنامه ري .4,6
قاي مراقبت هاي اوليه سالمت درقالب گسترش وتقويت شبكه بهداشت ودرمان در مناطق دربرنامه تامين وارت

 شهري

 6 هاي اوليه بهداشت براي داوطلبان سالمت برنامه ريزي براي برگزاري دوره آموزش عملي مراقبت .4,7

  7 برنامه ريزي جهت توانمند سازي  داوطلبان سالمت در زمينه  شيوه هاي خود ارزيابي و خود مراقبتي .4,8
 ٨ برنامه ريزي جهت توانمند سازي داوطلبان سالمت در زمينه بيماريابي ، پيشگيري و درمان بيماري سل .4,9

 
  پشتيباني .5

 هاي مربيگري  شركت در دوره هاي آموزشي و بازآموزي و كسب صالحيت .5,1

 پيگيري تامين نجهيزات و امكانات آموزش داوطلبان  .5,2

 در هاي بهداشتي به صورت فعال  دريافت خدمات و مراقبتهماهنگي جهت جلب مشاركت خانواده ها در  .5,3
برنامه تامين وارتقاي مراقبت هاي اوليه سالمت درقالب گسترش وتقويت شبكه بهداشت ودرمان در مناطق 

 با مشاركت داوطلبان سالمت  شهري

 هاي مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت  هماهنگي جهت برگزاري كالس .5,4

 9ي داوطلبان سالمت در زمينه مهارتها ي فني و حرفه اي هماهنگي جهت توانمند ساز .5,5

 درجه يك آنها  هماهنگي جهت ارائه خدمات سرپايي رايگان به داوطلبان سالمت و خانواده  .5,6

  اجرا و نگهداري دستورالعمل هاي كشوري برنامه داوطلبان سالمت  .5,7
 داوطلبان سالمت هماهنگي جهت برگزاري بازديدهاي علمي ، فرهنگي .5,8

                                                 
  مرکز سالمت جامعهآيين نامه تشکيل کميته جلب مشارکت مردمی ٥ 
  تورالعمل آموزش عملي مراقبت هاي اوليه بهداشتي براي داوطلبان سالمتدس٦ 

  كتاب خودارزيابي و خود مراقبتي از مجموعه آموزشي كتب داوطلبان سالمت ٧ 

  کتاب آشنايی با سل از مجموعه آموزشی کتب داوطلبان سالمت٨ 
  فاهم نامه همكاري داوطلبانهفرم ت٩ 
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 مصوبات كميته  تهيه مطالب فصلنامه الكترونيكي داوطلبان سالمت  ( بر اساسهماهنگي جهت جمع آوري و  .5,9
 فصلنامه الكترونيكي داوطلبان سالمت )

 توانمند سازي داوطلبان سالمت و مردم .6
    10آموزشي داوطلبان سالمتبرگزاري دوره هاي آموزش تكميلي بر اساس مجموعه  .6,1

 ا و مهارت ها از طريق داوطلبان سالمت به مردم پيگيري انتقال آموزش ه .6,2

 توسط داوطلبان متخصص  (مهارت آموزي )برگزاري جلسات آموزشي فوق برنامه .6,3

 توزيع منابع آموزشي(انواع رسانه هاي آموزشي)به داوطلبان سالمت .6,4

فصلنامه  مصوبات كميته ( بر اساس در توانمندسازي داوطلبان سالمت صلنامه الكترونيكياستفاده از مطالب ف .6,5
 الكترونيكي داوطلبان سالمت )

  11هاي اوليه بهداشت براي داوطلبان سالمت برگزاري دوره آموزش عملي مراقبت .6,6

برگزاري دوره هاي آموزشي خود ارزيابي و خود مراقبتي براي داوطلبان سالمت (با تاكيد بر استفاده از كتاب  .6,7
 )مربوط از مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت

 آموزش داوطلبان سالمت در زمينه بيماريابي، پيشگيري و درمان بيماري سل  .6,8

 
 پيگيري و مراقبت .7

مادر باردار ، مراقبت پيگيري وضعيت دريافت خدمت درگروه هدف (شامل مراقبت اطفال،  ايمنسازي ،  .7,1
فرم پيگيري داوطلب ثبت موارد پيگيري ها در  ، مراقبت ميانساالنبيماري سلپيشگيري ، بيماريابي ودرمان 

 )سالمت

  كميته مشاركت مردمي مركز سالمت جامعهپيگيري اجراي مصوبات  .7,2

 
 وارزيابي پايش .8

 حت پوشش داوطلبان سالمت پيگيري و بررسي انتقال پيام ها ي بهداشتي  و مهارتهاي آموزشي به خانوارهاي ت .8,1

زمينه محتواي دوره هاي  بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد خانوارهاي تحت پوشش داوطلب سالمت در .8,2
 آموزشي برگزار شده 

 بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد داوطلب سالمت در زمينه محتواي دوره هاي آموزشي برگزار شده .8,3

 ارزيابي داوطلبان سالمت بر اساس فرم امتيازبندي داوطلبان سالمت .8,4

 پايش برنامه هاي آموزشي داوطلبان سالمت .8,5

 پايش شاخص هاي آماري برنامه داوطلبان سالمت  .8,6

 پايش توانمند سازي داوطلبان سالمت در زمينه  شيوه هاي خود ارزيابي و خود مراقبتي  .8,7

 پايش توانمند سازي داوطلبان سالمت در زمينه بيماريابي ، پيشگيري و درمان بيماري سل .8,8

 راي داوطلبان سالمتهاي اوليه بهداشت ب پايش برگزاري دوره آموزش عملي مراقبت .8,9

 پايش همكاري در ارسال مطالب و ميزان استفاده از فصلنامه مجازي داوطلبان سالمت .8,10

 پايش انجام برنامه عملياتي .8,11

                                                 
  بسته ھای آموزشی داوطلبان سالمت ١٠ 
  لبان سالمتآموزش عملي مراقبت هاي اوليه بهداشتي براي داوط اجرايي تورالعملدس١١ 
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 گزارش دهي .9

 دريافت و ثبت گزارش وقايع حياتي از داوطلبان سالمت  .9,1

 جمع آوري شاخصهاي آماري برنامه داوطلبان سالمت تهيه و گزارش اطالعات آماري  .9,2

 بارگذاري اطالعات آماري در نرم افزار و سايت مرتبط  .9,3

 ارسال مطالب  جهت نشريه مجازي داوطلبان سالمت .9,4

 
 

  برنامه داوطلبان متخصص ب )
درراستاي فردي،سازماني ك مشتر ي پروژه هايبا  تعيين ، تبيين و اجرا  / حقوقيافراد متخصص حقيقي ي همكار جلب مشاركت و

 12) فرد، خانواده وجامعه  ارتقاي سالمت و توانمندي

o  ها و اولويت بندي مسائل محالتنيازتعيين 

o  داوطلبان سالمت يها يعالئق و توانمندها و اولويت بندي نيازتعيين 

o  شناسايي افراد متخصص و واجد شرايط ( بر اساس معرفي افراد از طرف ادارات به عنوان نيروهاي
 تخصصي جهت همكاري )

o داوطلب متخصص از داوطلبانه عضويتفرم  دريافت 

o با عنوان داوطلب متخصص از مركز بهداشت شهرستان ييصدور كارت شناسا يگيريپ 

o تكميل پروفايل اطالعات داوطلبان متخصص، سازمان هاي مردم نهاد در سامانه الكترونيك ملي 
o  
o  طلبان (با استفاده از ليست داوبا افراد داوطلب داراي تخصص و دعوت به همكاري هماهنگي

 متخصص ارسالي از ستاد شهرستان و امكانات منطقه )

o داوطلبان متخصص در پروژهمشاركت  نحوه هماهنگي در زمينه 

o يو عقد تفاهم نامه همكار يمتنظ 

o  داوطلبان سالمتتهيه و تنظيم برنامه آموزشي متناسب با گروه 

o ه همكاريي پروژاجرا از قبل داوطلبان سالمت، نگرش و مهارت گروه  يسنجش آگاه 

o برگزاري كالس هاي آموزشي 

o فعاليت هاي آموزشي و اجرايي  رنظارت و پايش ب 

o  پروژه همكاريبعد از پايان   داوطلبان سالمتسنجش دانش و مهارتهاي كسب شده گروه 

o  تجزيه و تحليل نتايج حاصله ،ارزشيابي 

  
  ج ) برنامه خيرين سالمت

  13جلب مشاركت خيرين و واقفين در حوزه سالمت
 بررسي و تعيين نيازها و مشكالت بهداشتي محالت

                                                 
  دستورالعمل اجرايی برنامه داوطلبان متخصص١٢ 
  دستورالعمل اجرايی برنامه خيرين وواقفين نظام سالمت١٣  
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شناسايي خيرين و واقفين و معتمدين محالت و برقراري ارتباط جهت بهره برداري از ظرفيت هاي آنان با همكاري داوطلبان 
 سالمت

 و واقفين سالمتمشاركت خيرين جلب تشكيل كميته 

 سكونت آنها به مركز سالمت جامعهكمبودها، نيارها و اسامي افراد خير و آدرس محل اعالم 

 تنظيم و ارسال فرم هاي آماري  

تشويق و ترغيب آحاد جامعه و خيرين براي مشاركت و گسترش فعاليت هاي خير در بخش سالمت (هبه ، نذر سالمت ، فعاليت 
  طلبانه و...)داو

 مليتكميل پروفايل اطالعات  خيرين و سازمان هاي مردم نهاد در سامانه الكترونيك 
 

  كارشناس ناظر و مسوول مركز  روانشناس ،كارشناسان بهداشت محيط و حرفه اي ، تغذيه انتظارات از،
  سالمت جامعه  

  

شناسايي افراد متخصص و واجد شرايط(بر و  همكاري در شناسايي و جذب داوطلبان سالمت (ازبين مراجعين به پايگاه سالمت) .1
  عنوان نيروهاي تخصصي جهت همكاري )اساس معرفي افراد از طرف ادارات به 

  مشكالت بهداشتي منطقه تحت پوشش وحل همكاري در شناسايي .2
  حسب مورد در مركز سالمت جامعه جلب مشاركت جامعه هايشركت در كميته  .3
مشكالت بهداشتي ( و گسترش فعاليت هاي خير در بخش سالمت  همكاري در جلب مشاركت خانواده ها در ارتقاي سالمت .4

   رفع مسايل زيست محيطي ،عوامل اجتماعي موثر برسالمت و...)، محالت 
  هاي بهداشتي به صورت فعال  جلب مشاركت خانواده ها در دريافت خدمات و مراقبت .5
  داوطلبان سالمت مشاركت و هماهنگي جهت برگزاري بازديدهاي علمي ، فرهنگي .6
  تهيه مطالب فصلنامه الكترونيكي داوطلبان سالمت  مشاركت در  .7
 برگزاري جلسات آموزشي فوق برنامه توسط داوطلبان متخصص همكاري در مشاركت و .8

  مشاركت در جمع آوري وگزارش  اطالعات مداخالت جامعه محور  موثر در ارتقاي سالمت  محالت  .9
  (كارشناس ناظر ، مسوول مركزو مداخالت جامعه محور  ها فعاليتو مشاركت در پايش و نظارت  .10
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  توسعه مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشيارزشيابي برنامه  شاخصهاي

ابزار استاندارد فرمول محاسبه شاخص عنوان شاخص رديف
جمع 
  آوري

توالي  محل جمع آوري
جمع 
  آوري

  سطح محاسبه
 مخرج صورت

1  

پايگاه  داوطلبان سالمتدرصد 
هاي ضميمه و غير ضميمه 
  سالمت/خانه بهداشت

  

تعداد داوطلبان سالمت 
  100موجود *

تعداد داوطلبان سالمت 
  مورد انتظار

تعداد مورد انتظار:  به 
خانوار  40ازاي هر 

يك نفر داوطلب 
  سالمت

  فرم آماري

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  

 /ماهانهفصلي

خانه بهداشت، 
پايگاه سالمت، 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 
  شهرستان، استان

  و وزارت

2  

مت توانمند درصد داوطلبان سال
اولويت هاي  شده در خصوص 

مجموعه ملي سالمت با استفاده از 
  آموزشي داوطلبان سالمت

تعداد داوطلبان سالمتي كه 
اولويت  هاي در خصوص 

ملي سالمت با استفاده از 
مجموعه آموزشي داوطلبان 

ند  ا سالمت توانمند شده
*100  

  
  

كل داوطلبان سالمت 
  موجود

  

كليه داوطلبان سالمتي
در خصوص كه 

اولويت  هاي ملي 
سالمت با استفاده از 
مجموعه آموزشي 
داوطلبان سالمت 
مطابق استاندارد 
   توانمند شدند

فرم هاي 
  آماري 

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان

  

   ماهه 6

خانه بهداشت، 
پايگاه سالمت و 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 

  شهرستان
  و استان
  و وزارت

3  
درصد جمعيت تحت پوشش

پايگاه  در برنامه داوطلبان سالمت
هاي ضميمه و غير ضميمه 

تحت پوشش برنامه جمعيت 
  100داوطلبان سالمت *

كل جمعيت تحت 
  پوشش

  فرم آماري  درصد100
خانه بهداشت، پايگاه 

سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

ماهانه / 
  فصلي

خانه بهداشت، 
پايگاه سالمت و 
مركز سالمت 
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مركز بهداشت  سالمت/خانه بهداشت
  شهرستان

  

  جامعه
مركز بهداشت 
  شهرستان، استان

  و وزارت

4  

برنامه درصد خانوار تحت پوشش 
پايگاه هاي  در داوطلبان سالمت

ضميمه و غير ضميمه سالمت/خانه 
  بهداشت

خانوار تحت پوشش برنامه 
  100داوطلبان سالمت *

كل خانوار تحت 
  پوشش

  فرم آماري  درصد100

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان

  

ماهانه / 
  فصلي

خانه بهداشت، 
سالمت و پايگاه 

مركز سالمت 
  جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان، استان

  و وزارت

5  

 پوشش تحت خانوارهاي نسبت
پايگاه هاي ضميمه و  در برنامه 

 غير ضميمه سالمت/خانه بهداشت
  ماه داوطلب 6داراي حداقل 

 حتت تعدادخانوارهاي
پايگاه  دررنامه در پوشش ب

هاي ضميمه و غير ضميمه 
 داراي  سالمت/خانه بهداشت

  هستند داوطلب

تعداد داوطلبان سالمتي 
ماه فعاليت  6كه حداقل 

  داشته باشند.
  فرم آماري  40

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  

  شش ماهه

خانه بهداشت، 
پايگاه سالمت و 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 
  شهرستان، استان

  و وزارت

6  
توانمند  سالمت درصد داوطلبان

شده در زمينه انجام مراقبت هاي 
  اوليه بهداشتي

تعداد داوطلبان سالمتي كه 
در زمينه انجام مراقبت هاي 
اوليه بهداشتي توانمند شده 

  100اند *

تعداد كل داوطلبان 
  سالمت موجود

  فرم آماري  درصد100

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

بهداشت مركز 
  شهرستان و استان

  ساليانه

خانه بهداشت، 
پايگاه سالمت و 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 
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  شهرستان و استان  
  و وزارت

7  

درصد خانوار توانمند شده تحت
در پوشش داوطلبان سالمت 

اولويت هاي ملي  خصوص 
مجموعه سالمت با استفاده از 

   آموزشي داوطلبان سالمت
  
  
  

تعداد خانوار توانمند شده 
تحت پوشش داوطلبان 

اولويت  خصوص سالمت 
هاي ملي سالمت با استفاده 

مجموعه آموزشي از 
  100* داوطلبان سالمت

كل خانوار تحت تعداد 
پوشش داوطلبان 

   سالمت

بخش بر اساس نتايج 
آخر مجموعه 

آموزشي داوطلبان 
  سالمت

(بررسي آگاهي ، 
نگرش و عملكرد 
خانوارهاي تحت 

  )پوشش 

بسته 
  آموزشي

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  

  فصلي

خانه بهداشت، 
پايگاه سالمت و 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 
  شهرستان، استان

  و وزارت

8  

درصد داوطلبان سالمت توانمند 
اولويت هاي ملي در زمينه شده 

مجموعه سالمت با استفاده از 
   آموزشي داوطلبان سالمت

تعداد داوطلبان سالمت 
اولويت هاي در توانمند شده 

ملي سالمت با استفاده از 
مجموعه آموزشي داوطلبان 

  100* سالمت

داوطلبان كل تعداد
  سالمت 

براساس شيوه آموزشي 
  داوطلبان سالمت

بسته 
  آموزشي 

بهداشت، پايگاه خانه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  

  فصلي

خانه بهداشت، 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  و وزارت
  
  

9  
درصد جذب خيرين و واقفين 

  سالمت
تعداد خيرين و واقفين جذب 

  100شده*
تعداد كل خيرين 

  موجود

به ازاي هر پايگاه 
وغير ضميمه/ ضميمه 

  خير 2خانه بهداشت 

فرم  
  آماري

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  ماهه 6

خانه بهداشت، 
پايگاه سالمت و 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 
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  شهرستان و استان
  

10  

درصد جذب كمكهاي مالي 
  خيرين و واقفين سالمت

  
  
  
  
  
  

كمكهاي مالي خيرين ميزان 
و واقفين سالمت جذب شده 

  100(به ريال)*

ميزان كمكهاي مالي  
 مورد نياز توسعه
  شبكه(به ريال)

به ازاي هر پايگاه 
ضميمه وغير ضميمه/ 

  خير 2خانه بهداشت 

فرم  
  آماري

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  

  ساالنه

  
بهداشت، خانه 

پايگاه سالمت و 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  
  

11  
توانمند شده  درصد جمعيت 

  سازمان ها و ادارات 

توانمند شده يتتعداد جمع
سازمان ها و ادارات مجري 
برنامه داوطلبان متخصص 

*100  

تعداد كل جمعيت
سازمان ها و ادارات 

مجري برنامه داوطلبان 
  متخصص

دستورالعمل داوطلبان 
  متخصص

فرم هاي 
  آماري 

مراكز بهداشت 
  شهرستانها / استان

  فصلي
مراكز بهداشت 

شهرستانها / استان 
  / وزارت

12  
  درصد داوطلبان متخصص

  
تعداد داوطلبان متخصص 

  100موجود *
تعداد داوطلبان 

  متخصص مورد انتظار

تعداد مورد انتظار:  به 
خانوار  400ازاي   هر 

  داوطلب متخصص 1

فرم هاي 
  آماري

خانه بهداشت، پايگاه 
سالمت و مركز 
  سالمت جامعه

مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  

  فصلي

خانه بهداشت، 
پايگاه سالمت و 
مركز سالمت 

  جامعه
مركز بهداشت 
  شهرستان و استان

  
  



 

١٧ 
 

12  
درصد پرسنل توانمند شده سازمان 

  ها و ادارات 

تعداد پرسنل توانمند شده 
سازمان ها و ادارات مجري 
برنامه داوطلبان متخصص 

*100  

تعداد كل پرسنل
سازمان ها و ادارات 

مجري برنامه داوطلبان 
  متخصص

دستورالعمل داوطلبان 
  متخصص

فرم هاي 
  آماري 

مراكز بهداشت 
  شهرستانها / استان

  فصلي
مراكز بهداشت 

شهرستانها / استان 
  / وزارت

13  
درصد داوطلبان سالمت توانمند 
  شده توسط داوطلبان متخصص 

تعداد داوطلبان سالمت  
  100توانمند شده*

تعداد كل داوطلبان 
  سالمت 

دستورالعمل داوطلبان 
  متخصص

فرم هاي 
  آماري 

مراكز بهداشت 
  شهرستانها / استان

  فصلي
مراكز بهداشت 

شهرستانها / استان 
  / وزارت

  
  
  

  پنل مديريت  –94در سال  مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشيهاي توسعه  شاخص

ابزار جمع   استاندارد  فرمول محاسبه شاخص  عنوان شاخص رديف
  مخرج  صورت  آوري

1  

درصد داوطلبان سالمت در
پايگاه هاي ضميمه و غير 

 ضميمه سالمت/خانه بهداشت
  

تعداد داوطلبان سالمت 
  100موجود *

تعداد داوطلبان 
  مورد انتظارسالمت 

تعداد مورد انتظار:  
 40به ازاي هر 

داوطلب  1خانوار 
  سالمت

  فرم آماري

2  

درصد جمعيت تحت پوشش
برنامه داوطلبان سالمت در 

پايگاه هاي ضميمه و غير 
 ضميمه سالمت/خانه بهداشت

جمعيت تحت پوشش 
برنامه داوطلبان سالمت 

*100  

كل جمعيت تحت 
  فرم آماري  درصد60  پوشش
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3  

نسبت خانوارهاي تحت
پايگاه هاي پوشش برنامه در 

ضميمه و غير ضميمه سالمت 
/خانه بهداشت كه داراي 

  هستند ماه داوطلب 6حداقل 

تعداد خانوارهاي تحت 
 كه دارايپوشش برنامه 

سالمت  مي  داوطلب
  باشند

تعداد كل داوطلبان 
سالمت محالت كه 

ماه همكاري  6حداقل 
  داشته اند

  فرم آماري  40

  
درصد موارد مشكوك به سل
معرفي شده توسط داوطلبان 

  سالمت

تعداد بيماران مشكوك به 
سل شناسايي شده توسط 

  100داوطلبان سالمت*

تعداد  كل بيماران 
مشكوك به سل 
  شناسايي شده

  فرم آماري  

4  

پايگاه هاي ضميمه ودرصد
غير ضميمه سالمت /خانه 

 60كه بيش از  بهداشت 
درصد خانوارها تحت پوشش 

برنامه داوطلبان سالمت 
  هستند

پايگاه هاي سالمت   تعداد
ضميمه وغير ضميمه / 

كه بيش از  خانه بهداشت
درصد خانوارها تحت  60

 پوشش برنامه داوطلبان
  سالمت

تعداد كل مراكز جامع 
و پايگاه هاي سالمت 

    /خانه بهداشت

درصد افزايش  5
ل نسبت به سا

  گذشته
  فرم آماري

  

درصد  پايگاه هاي ضميمه و 
غير ضميمه سالمت /خانه 

بهداشت مجري برنامه 
  داوطلبان سالمت

پايگاه هاي تعداد  
ضميمه وغير ضميمه 

مجري /خانه بهداشت 
  برنامه داوطلبان سالمت

تعداد كل مراكز جامع 
و پايگاه هاي سالمت 

    /خانه بهداشت
  فرم آماري  درصد 100
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جذب خيرين و واقفين  درصد  5
  سالمت

تعداد خيرين و واقفين 
  100جذب شده * 

تعداد كل خيرين 
  موجود

به ازاي هر پايگاه 
ضميمه وغير 
ضميمه/ خانه 

  خير 2بهداشت 

  فرم  آماري

هاي مالي  درصد جذب كمك  6
  خيرين و واقفين سالمت

ميزان كمكهاي مالي 
جذب شده خيرين و 

واقفين سالمت ( به ريال 
9  *100   

ميزان كمكهاي مالي 
مورد نياز خيرين در 

شبكه بهداشت درمان 
  شهرستان

درصد افزايش  10
نسبت به سال 

  گذشته
  فرم  آماري

  درصد داوطلبان متخصص  7
  

تعداد داوطلبان متخصص 
  100موجود *

تعداد داوطلبان 
  نتظارمتخصص مورد ا

تعداد مورد انتظار:  
 400هر  به ازاي  

داوطلب  1 خانوار
  متخصص

  فرم آماري
  فرم آماري

 
 
 


