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 "رنامه همكاري با رهبر گروه خودیاموافقت"

 :شهرستان نام

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

 :سالمت معجا دماتخ زمرك منا

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

 :بهداشت خانه/سالمت پایگاه نام

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

 : خودیار روهگ ررهب نوادگیخا امن و نام

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

 :تماس شماره

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

 :كونتس لمح آدرس

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

 

 موقعیت خالصه

كنار در  لهاي متقابپشتیبانی، آموزش و كمک گروههاي خودیار مردم را براي به اشتراك گذاشتن تجربه زندگی مشترك براي

اتفاق بیفتد. رهبران  رانت دیگحمای ردي باتواند از طریق تالش فكنند. آنها اعتقاد دارند كه تغییر شخصی مثبت میهم جمع می

و نقش اساسی را در تسهیل  دنباشمندي میمان و آموزش پزشکی داوطلبان ارزشهاي خودیار وابسته به وزارت بهداشت، درگروه

 .بین گروه و سازمان حامی است ترككنند. هر گروه خودیار نتیجه یک همکاري مشسالمت ایفا می این فرایند ارتقا دهنده

 

 تقسیم ذاكره وهاي سازمانی و تداركات گروه را از طریق مرهبران گروه خودیار با مساعدت و مشاركت اعضاي گروه، جنبه

 .كنندوظایف در میان اعضا مدیریت می

 

 :ها/ وظایفمسئولیت

 هاي آموزشی پیش بینی شدهشركت در دوره 

 اطالع از نام، ورز( وخانه بهداشت )مراقب سالمت/ به وه با نماینده مركز خدمات جامع سالمت /عنوان رابط گرخدمت به 

 شماره تماس مراقب سالمت/ بهورز و اعضاي گروه خودیار

بهورز می سالمت/ بس همراه با رعایت اصول اخالقی )مراقتردس ب و قابلسامکان من ز برگزاري جلسات گروه دراطمینان ا

 (تواند در این فرایند مساعدت كننده باشد

برقراري ارتباط موثر با اعضاي گروه 

هاي جلسات با اعضاي گروهها و زمانتوسعه برنامه 

اطمینان از اطالع رسانی به اعضاي گروه در خصوص برگزاري جلسات 

هتور كار جلسه همراه با اعضاي گرودس برنامه ریزي و اجراي 
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 ترغیب و ایجاد انگیزه در اعضاي گروه براي مشاركت در بحث گروهی 

 تسهیل بحث گروهی همراه با اعضاي گروه 

 نظارت بر بحث گروهی 

 اطمینان از عملکرد گروه مطابق با استانداردهاي تشکیل گروه خودیار 

 ه (صورت داشتن مصوب اطمینان از پیگیري مصوبات جلسات ) در 

 تکمیل فرم گزارش جلسات گروه خودیار و ارایه به مراقب سالمت/ بهورز 

 

 :شرایط الزم

 داشتن روحیه همکاري 

 داراي شخصیت جذاب، همدل و خوشامدگو 

 توانایی در زمینه برقراري ارتباط موثر با اعضاي گروه و هدایت فرایند كارگروهی 

  تمایل به ایجاد تغییر در زندگی كسانی كه عضو گروه هستندتعهد به رسالت گروه خودیار و 

 مهارت استفاده از اینترنت و شبکه هاي مجازي 

 

 :آموزش رهبران

مداوم  يهاو آموزش هدهند. آموزش اولیمراقب سالمت / بهورز، حمایت مداوم و نظارت بر رهبران گروه خودیار را انجام می

 .كنندمی تهاي خودیار دریافرهبران گروه خودیار یک كپی از دستورعمل مدیریت گروه شود. عالوه بر این،ساالنه فراهم می

 

 :ارزشیابی عملكرد

عملکرد خود،  هرهبران گروه خودیار نیز این فرصت را دارند تا راجع ب گیرد.ارزیابی منظم بر اساس اهداف توافق شده صورت می

رهبران و عملکرد گروه  لی ازسالمت / بهورز بازخورد ارائه دهند. ارزیابی فصهاي صورت گرفته به مراقب عملکرد گروه و حمایت

 .شود. مراقب سالمت/ بهورز مسئول فرآیند ارزیابی استتوصیه می

شرح داده شد  االهایی كه در بئولیتكنم و با همکاري براي به انجام رساندن مساینجانب این شرح موقعیت را خوانده و درك می

كند خودیار كمک می روهیدن به اهداف گمنابعی كه براي رسكنم. همچنین اینجانب با كار تیمی براي بسیج مردم و موافقت می

 .كنمتمام تالش خود را می

 

 : ............................................تاریخ                       امضا رهبر گروه: .......................................................

 : ............................................تاریخ                       امضا مراقب سالمت/ بهورز: ....................................


