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 کلیات: 
ست.    سالمت  سوولیتی همگانی ا سالمت  سالمت برای همه، جز با تالش  حق و م سالمت    .شود نمی محقق همه برای  ارتقای عادالنه 

و جامعه است. ارتقای سالمت، فرآیند قادرسازی      مراقبت از سالمت خود، خانواده مشارکت در  نیازمند توانمندسازی مردم و جامعه برای  

سالمت و  افراد برای کنترل  شت    و مدیریت  ست. آنها سرنو ستند که با تو تمامی دولت ا ست    ها، موظف ه سیا سالمت،   های سعه  حامی 

سالم و انتخاب آزاد، عادالنه و ارزان گزینه      شور، امکان زندگی در محیط  سعه پایدار ک سالمت را برای  عدالت و تو شهروندان  همه های 

شترک دولت     فراهم کنند. سالمت محصول م ست. مردم با انتخاب گزینه ها ملت ها،در واقع،  سالمت را به  های و بازار ا عنوان یک   سالم، 

خودمراقبتی های این انتخاب نیازمند برخورداری از سواد سالمت و تمرین مهارت. شایان ذکر است که دهندمی ثروت حفظ کرده و ارتقا

  مزمن و حاد است.های ی، بیمارییجزهای برای داشتن سبک زندگی سالم و مدیریت ناخوشی

های های اجتماعی خود و اسااتفاده از ظرفیت محیطردم از حقوق و مساالولیتسااازی م)آگاه 2جزء  1های با توجه به بندهمچنین 

سالمی در جامعه(،     مراقبت ارایه شد معنویت و اخالق ا سالمت برای ر سالم در همه      2های  سان  سالمت همه جانبه و ان )تحقق رویکرد 

پذیری، توانمندی و  )افزایش آگاهی، مساالولیت 11 های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشااگیری بر درمان،....( وقوانین، ساایاساات

های  مشااارکت ساااختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در ت،مین، حفظ و ارتقای سااالمت با اسااتفاده از ظرفیت نهادها و سااازمان   

سانه   شی و ر ست       فرهنگی، آموز سیا شت، درمان و آموزش پزشکی(  سالم ای کشور تحت نظارت وزارت بهدا سوی  های کلی  ت ابالغی از 

جمعیت و تغییر بار  افزایش میانگین سااانی ساااابقه بر بخش ساااالمت به دلی  مقام معظم رهبری و نظر به فشاااار مالی روزافزون و بی

سبک زندگی مردم؛    بیماری سالمت و  سالمت(، کنترل     ها و تاثیر عوام  اجتماعی بر  صلی)خالقان  ست که: مردم به عنوان منابع ا الزم ا

   .ر سالمت خود داشته باشندبیشتری ب

صه ت،مین، حفظ و           شارکت آگاهانه مردم در عر سترش م شگفت، به دنبال گ سالمت، مبتنی برای موارد پی ایده هر خانه یک پایگاه 

ست.  ارتقای سالمت در تمامی خانه  و  آموزش دیده « سفیر سالمت خانواده  »در این برنامه، در هر خانواده یک نفر به عنوان  های کشور ا

شود. آموزش و توانمندسازی سفیران سالمت خانواده، توسط تیم سالمت در         برای مراقبت از سالمت خود، خانواده و جامعه توانمند می 

 گیرد. صورت میسالمت واحدهای ارایه خدمات 

 

شان از آن دارند که با   شواهد  سازی  متقن، ن صرفه جو یمردم، متوانمند  شاهد بود. ا نهیدر هزقاب  توجهی را  ییتوان  صرفه  نیها 

شی از  ها، ییجو   یاهرشیو پذ مارانیشده و بدون برنامه ب  یزیبرنامه ر رشیپذ نیو همچن یو تخصص   هیسطوح پا های مراقبت نهیهزنا

ن  ممکهم هستند که  یگریپوند است. البته شواهد د اردیلیم 4.4آن  یمال درصد و ارزش 7جویی این صرفه. در انگلستان، است ییسرپا

 دهند.می سالمت متکی بر مردم، خبر کردیرو یبا اجرا یدرصد 20 ییجوصرفه تیاما از ظرف ،باشندن نانهیواقع ب یلاست خی

 با انگیزه ح  مشکالت بهداشتی حاشیه نشینان شهری و ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت 1369شایان ذکر است که در سال 

درجنوب تهران و حاشیه شهرهای بزرگ  "رابطان بهداشت"رنامه داوطلبان سالمت تحت عنوان روستایی، اقدام به طراحی و اجرای ب

 .اصفهان( نمود کشور )تبریز ، شیراز و

 
 

درواقع این برنامه درمناطقی شک  گرفت که شبکه بهداشت و درمان به دلی  گسترش بی رویه جمعیت شهری کمترین پوشش مراقبتهای 

  آسیب پذیر جامعه شهری داشتبهداشتی را برای گروههای 
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داوطلبان سالمت در واقع افرادی هستند که همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولین بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می کنند 

پوشش  خانوار همسایه و افراد تحت 50و با شرکت در کالسهای هفتگی و یا ماهانه در مراکز بهداشتی درمانی آموخته های خود را به 

 خود منتق  می نمایند و برای حفظ سالمتی خود و خانوارهای تحت پوشش تالش می کنند

برنامه داوطلبان سالمت به تغییر نگرش و عملکرد مردم نسبت به توانایی بالقوه خود درجهت تغییر و بهبود شرایط زندگی کمک کرده 

ط و خانوارهای تحت پوشش افزایش داده است. ارزشیابی و بررسی برنامه است و اعتماد به نفس و اتکا به خود را در زنان و مردان راب

 . درصد سبب بهبود شاخصهای بهداشتی شده است 20-25نشان داده که حضور داوطلبان سالمت   74-81درطی سالهای 

راهم نموده است و در برخی از داوطلب سالمت زمینه های الزم را برای مشارکت فعاالنه تر افراد در توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور ف

گروه های رابطان بهداشت حیطه فعالیت آنها متناسب با نیازهای جامعه توسعه یافته و درامور اجتماعی و خانوادگی به کمک مردم   

 شتافته اند.
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 اهیمشناسي و تعریف مفواژه

  18 ست )ترجیحا خانم( که متاه  یا دارای سن بیشتر   سفیر سالمت خانواده فرد باهوشی از خانواده ا    متقاضی  سفیر سالمت خانواده:  

ی و مجازی رهای آموزش حضو در دوره که است که دارای نفوذ براعضای خانواده بوده   کالس سواد خواندن و نوشتن   8با حداق  سال و  

موده و مسااوولیت شاارکت ناولیه و پ( توانبخشاای های در سااه حیطه کلی الف( پیشااگیری و ارتقای سااالمت، ب( درمانتعریف شااده 

  گیرد.خانواده را به عهده می و سالمت خوداز  مراقبتمشارکت در 

سالمت محله  سالمت فعال     :رابط  شنام و دارای نفوذ بوده و  نطقه زندگی خود در مکه و مقیم در محله سفیر  سفیر  خانواده و  40خو

سه حیطه کلی الف( پیشگیری   دهد ومی تحت پوشش قرار را ها آنسالمت   اولیه و پ( توانبخشی  های و ارتقای سالمت، ب( درمان  در 

 گروهی آموزش دیده باشد.   روشبه 

ساب      :خودمراقبتي ست اکت ست   شان انجام می ای خود، فرزندان و خانوادهآگاهانه و هدفدار که مردم بر ،یشام  اعمالی ا دهند تا تندر

سالمت جسمی، روان   سازند، از بی  یروانی و اجتماع ،یازهای جسم خود حفاظت کنند، نی یو اجتماع یبمانند، از  ها  ماریخود را برآورده 

کنند و نیز از سااالمت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیا از بیمارسااتان  تیریمزمن خود را مدهای یماریبیا حوادث پیشااگیری کنند، 

 حفاظت کنند.  

 

 :ياهداف کل
 همیاری و مشارکت جمعیدر مراقبت از خود و ارتقای سالمت  حفظ و سازی فرد، خانواده و جامعه برای تامین،توانمند

 :شودمي زیر اجراهاي در قالب برنامههر خانه یک پایگاه برنامه 

 خانوادهتربیت سفیر سالمت  .1

 تربیت رابط سالمت محله .2

 آموزش دانشجو .3

 

 :ياهداف اختصاص
 دهتربیت یک سفیر سالمت به ازای هر خانوا -

 خانواده تسفیر سالم 15-20 هر یتربیت یک رابط سالمت به ازا -

 خانواده 10 هر تربیت یک دانشجو به ازای -
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 ای کلي:هستراتژیا
 ستراتژيا دیفر

 جلب حمایت همه جانبه 1

 آموزش و توانمندسازی 2

 سازیظرفیت 3

 زندگی، سامانه اپلیکیشن /اینترفیس ،IT ،e-Health ،m-Health رسانی مبتنی بر فناوریاطالع 4

 اریابی اجتماعیباز 5

 پایش و ارزشیابی 6

 
ستراتژی    متولی صلی اجرای هر یک از ا سازمان و وزارتخانه دیگری( با تکمیل جدول    ا شت یا  های مورد نظر )وزارت بهدا

 زیر مشخص شود.

 

 استراتژينام  ردیف
 متولي وزارت بهداشت است یا سازمان دیگري 

 )نام آن سازمان یا وزارت نوشته شود(

 عاونت بهداشتم مایت همه جانبهجلب ح 

 معاونت بهداشت - آموزش و توانمندسازی 

 معاونت بهداشت  سازیظرفیت 

-IT ،e-Health ،mرسانی مبتنی بر فناوری اطالع 

Health، سامانه زندگیاپلیکیشن /اینترفیس ، 

 معاونت بهداشت 

 معاونت بهداشت  بازاریابی اجتماعی 

 ت بهداشتمعاون  پایش و ارزشیابی 
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 مدل اجرایي برنامه:
 سفیر سالمت خانواده، رابط سالمت محله، دانشجو باشد:می اصلی برای اجرا جزء 3هر خانه یک پایگاه سالمت شام  به طور کلی برنامه 

 :. سفیر سالمت خانواده1

 ب( تربیت سفیر سالمت خانوار ،حضوری و یا آموزش مجازی (TOT)آموزش به تیم سالمت الف( 

 

آیا فرد متقاضی شرایط احراز 
برای سفیر سالمت را دارد 

نداشتن شرایط برای سفیر 
سالمت خانواده

 فراگیری محتواهای آموزشی به
گروهی و فردی صورت

خانواده سالمت سفیر عنوان به وظایف انجام

 عنوان به سالمت الکترونیک های سامانه در ثبت
خانواده سالمت سفیر

   

   

فرآیند انتخا   آموز  و فعالیت سفیر 
سالمت خانواده

فراخوان ثبت نام سفیر سالمت

متقاضی بودن
ترجیحا خانم

باهوش
نفوذ بر اعضای خانواده
ماندگاری در خانواده

سال یا تاه  18سن بیشتر از 
کالس  8داشتن حداق  

تحصیالت

 
 رابط سالمت محله:. 2
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 ب( تربیت رابط سالمت محله ،حضوری و یا آموزش مجازی (TOT)الف( آموزش به تیم سالمت 

 
 

 

 کالس را حدنصاب قرار داد. 8تحصیالت تا حداق  می توان  (مانند مناطق روستایی) ،شرایط احراز وجو د نداشته باشدفرد واجد  ،از نظر مدرک تحصیلی در مناطقی که. 1

 .ها به اعضای خانوادهانتقال آموختهو  طی یکسالدر جلسات آموزشی حداق  یک بار در ماه در طی شش ماه متوالی / شرکت در شش جلسه آموزشی بصورت نامتوالی . شرکت در 2
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 . دانشجو:3

 انشجوب( آموزش د ،حضوری و یا آموزش مجازی (TOT)الف( آموزش به تیم سالمت 

 

 فرایند اجرایي آموز  دانشجو
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 فهرست فرایندهای پشتیبان و فرایندهای خدمت در برنامه:

 تحت پوششهای خانواده گروه هدف:

 : مرکز خدمات جامع سالمت روستایی/ شهری، پایگاه سالمت، خانه بهداشتواحدهای ارایه خدمات سالمت خدمات: ارایهسطح 

شک خانوا  دهنده خدمت:ارایه سالمت/   پز شناس مراقب  سالمت    ده، کار ضای تیم  شته   بهورز و دیگر اع شجویان ر مرتبط های ، دان

 پزشکی

 

 هر خدمت: ارایهدانش و مهارت مورد نیاز براي 

 پزشكان خانواده
  شنا سالمت  میو مفاه یبا مبان ییآ سالمت، درمان    هایشیوه ) مراقبت از خود ،برنامه هر خانه یک پایگاه  شگیری و ارتقای  های  پی

سالمت میتحت پوشش تهای سالمت خانواده یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و ضرورت توانبخشی(  اولیه،

 سالمت میتحت پوشش تهای در خانوادهمراقبت از خود  یمراجعان برا یمدل توانمندساز یاجرا نحوه

 ساالمت آنها و کاهش    یبه منظور ارتقاها انوادهاز مراجعان و خ کیهر  ازیمورد ن یو گروه یفرد یخودمراقبت ندیفرا تیریمد نحوه

موردیبهای مراجعه

 یخدمات خودمراقبت هیارا یتخصصریو غ یمراکز تخصص ریارتباط با سا تیریو مد یبرقرار

 تحت پوششهای سالمت مربوطه و خانواده میدر ت یخدمات خودمراقبت یابیو ارزش شیپا تیریمد

 

  (/ دانشگاهسطح شهرستان)كارشناسان آموز  و ارتقاي سالمت 
  مهارت انجام نیازسنجی 

 ریزی عملیاتی مشارکتی  مهارت برنامه 

  مهارت برقراری ارتباط استراتژیک آشنایی و 

  های آموزش سالمت مهارت طراحی و استانداردسازی رسانهآشنایی و 

  پوشش تحت افراد آموزش مهارتآشنایی و 

 بهداشتی داخلههای مروش و تحقیق طراحی مهارت آشنایی و   

  ارتباط  برقراری مهارت سالمت، زمینه در کاربردی و پایه هایمهارتآشنایی و 

  شنا سالمت،  میو مفاه یبا مبان ییآ سالمت، درمان    هایشیوه ) مراقبت از خود برنامه هر خانه یک پایگاه  شگیری و ارتقای  های  پی

 ( توانبخشی اولیه،

  بهداشت آموزش هایبرنامه ارزشیابی مهارتآشنایی و 

 ها مراجع ییراهنما و مشاوره مهارت آشنایی و   

 کارگروهی انجام مهارت 

  افزارهانرم و اطالعات و آمار ابزارهای کارگیری هب اطالعات، تحلی  مهارتآشنایی و  
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  بهورز /كارشناسان مراقب سالمت
 مهارت انجام نیازسنجی 

  اتژیکمهارت برقراری ارتباط استرآشنایی و 

 پوشش تحت افراد آموزش مهارتیی و آشنا 

  سالمت زمینه در کاربردی و پایه هایمهارتآشنایی و  

  ارتباط برقراری مهارتآشنایی و   

  بهداشت آموزش هایبرنامه ارزشیابی مهارتآشنایی و  

  شنا سالمت،  میو مفاه یبا مبان ییآ شگیری و ار  هایشیوه ) مراقبت از خود برنامه هر خانه یک پایگاه  سالمت، درمان پی های  تقای 

 (توانبخشی اولیه،

 کارگروهی انجام مهارت 

 

  خدمت: ارایهابزار مورد نیاز براي 
 ، واحد ارایه خدمات نظام شبکهآموزشیهای آموزشی، بسته فضا و تجهیزات

 (پایلوت) ماه 3به مدت  1398از اول آذر  زمان اجرا:

های یاد شده یک شهر انتخاب خواهد شد. در هر شهر     اشان. از هر کدام از دانشگاه  و ک قزوین ،سمنان های پایلوت دانشگاه  مكان اجرا:

 اقتصادی متوسط و باالتر برای مداخله انتخاب خواهد شد. –با وضعیت اجتماعی منطقه یک فقط 

 

 نیروی انساني 
سالمت/             -1 سان مراقب  شنا سالمت، کار سان آموزش و ارتقای  شنا شکان خانواده، کار سالمت    بهورزان شام  پز ضای تیم    ،و دیگر اع

 دانشجویان رشته پزشکیمتقاضیان سفیر سالمت خانواده، متقاضیان رابط سالمت محله، 

پزشکان خانواده در سطح پزشک عمومی، کارشناسان آموزش و ارتقای سالمت در سطح کارشناس ارشد             :حداق  دانش مورد نیاز -2

بهورزان در سطح   ،های مرتبط علوم پزشکی رشته  کارشناس  /طح کاردانآموزش بهداشت، کارشناسان مراقب سالمت خانواده در س     

شده،         های بهورزی، گذراندن دوره شرایط تعیین  سالمت محله با  سالمت خانواده و رابط  سفیر  ضیان  شجویان ترم  متقا شته   6دان ر

 پزشکی
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 در نظام سالمت كشورها ادغام برنامهشرح وظایف سطوح مختلف 
  براي سطح جامعه )روستا(رفته شده هاي در نظر گفعالیت

 ردیف
شخصيت حقيقی و 

 حقوقی
 گروه هدف خدمت الزم برای اجرای شرح وظایفو مهارت دانش 

 

 شورای اسالمی

  هااصلی و اهمیت آنهای حیطهبا کلی آشنایی 

 اجرای برنامه    ضااارورت و نگونگی باره آموزش در

 هر خانه یک پایگاه سالمت

    عضاااویت در هیات

نا مرکز  مات     ام خد

 جامع سالمت

خانه  هر حمایت از برنامه

 یک پایگاه سالمت

 عموم مردم

 

 معلمین روستا

 

  و   پیشگیریهای شیوه: اصلیهای حیطهآشنایی با

 اولیه، توانبخشیهای المت، درمانارتقای س

 اجرای برنامه   نگونگی ضااارورت و  باره آموزش در

 هر خانه یک پایگاه سالمت

عضویت در هیات امنا 

خدمات جامع  مرکز

 سالمت

ترغیب مردم برای 

 به خانه بهداشتمراجعه 

فیر رای سثبت نام بو 

 سالمت خانواده

 عموم مردم

   براي سطح جامعه )شهر( در نظر گرفته شدهشرح وظایف 

 ردیف
شخصيت حقيقی 

 و حقوقی

الزم برای اجرای و مهارت دانش 

 شرح وظایف

 نام خدمت
 گروه هدف

 شورای اسالمی 

  های اصلیبا حیطهی کلآشنایی 

 نگونگی  ضااارورت و  بارهآموزش در

گاه           ا پای یک  نه  خا مه هر  نا جرای بر

 سالمت

عضویت در هیات امنا مرکز خدمات 

حمایت از برنامه هر خانه یک پایگاه 

 سالمت

 عموم مردم

NGO ها 
ضااارورت و نحوه اجرای  باره آموزش در

 برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت

 عه به ترغیب مردم برای مراج

پایگاه سالمت و ثبت نام برای 

سفیر سالمت خانواده 

  خانه یک  هرحمایت از برنامه

 پایگاه سالمت

 عموم مردم
 

 
 ت امنایاهی

 مساجد و محله

اجرای نگونگی ضرورت و  باره آموزش در

 برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت 

ایگاه پترغیب مردم برای مراجعه به 

سفیر سالمت برای ثبت نام و سالمت 

 خانواده

  عموم مردم

 

 عموم مردماجرای نگونگی ضرورت و  باره آموزش درهای سایر تشک  
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ترغیااب مردم برای مراجعااه بااه   برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت مردمی

نام برای        بت  گاه ساااالمت و ث پای

 سفیر سالمت خانواده 

            یک نه  خا مه هر  نا یت از بر ما ح

 پایگاه سالمت

 

 بخش خصوصی
اجرای نگونگی ضرورت و  باره آموزش در

 برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت

  ترغیااب مردم برای مراجعااه بااه

نام برای        بت  گاه ساااالمت و ث پای

سفیر سالمت خانواده

            یک نه  خا مه هر  نا یت از بر ما ح

 پایگاه سالمت

 عموم مردم
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   شرح وظایف سطح خانه بهداشت

ف
دی
ر

ت  
س
پ

ي
مان
از
س

 

 گروه هدف م خدمتنا
زمان واحد 
براي هر 
 نفر/ خدمت

تعداد دفعات 
خدمت  ارایه

 در ماه

متوسط زمان 
در ماه به 
 دقیقه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بااهااورز   
/ مااااارد
 بهورز زن

 

هااای  پویش  همکاااری در برگزاری     
آموزشی و اطالع رسانی برنامه سفیر    

 سالمت خانواده/ رابط سالمت 

منطقه تحت  مردم
 پوشش

براساس 
اهمیت و 
 موضوع

حداق  یک 
 بار

 

سی خانواده  شش از  برر های تحت پو
فرد واجد شاارایط یک نظر داشااتن 

بت       خانواده و ث مت  سااافیر ساااال
پرونده  های اطالعات آنها در سااامانه

الکترونیک سااالمت )ساایب/ سااینا/ 
 ناب/ پارسا(

منطقه تحت  مردم
 پوشش

 هقدقی 720 هر روز دقیقه 30

د واجد های فاقد فرشناسایی خانواده
شرایط برای سفیر سالمت و برقراری 

 ارتباط با آنها برای تعیین رابط

منطقه تحت  مردم
 پوشش

 دقیقه 720 هر روز دقیقه 30

های فردی و گروهی  برگزاری آموزش
برای سااافیران ساااالمت خانواده بر 

  اصلیهای حیطهاساس 
 دقیقه 720 هر روز دقیقه 30 سفیر سالمت خانواده

ران ساااالمت خانواده ترغیب سااافی 
واجد شاارایط برای فعالیت به عنوان 

 رابط سالمت
 دقیقه 240 هر روز دقیقه 10 سالمت خانواده سفیر

های آموزشاای گروهی  برگزاری دوره
 ویژه رابطین سالمت 

 دقیقه 120 بار در ماه 4 دقیقه 30 رابط سالمت

 مرتبطهای بررسی و تحلی  شاخا  
ت خانواده و سفیر سالمهای با برنامه

 رابطین سالمت

سفیر سالمت خانواده/ 
 رابط سالمت

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

بت شاااده در      ظارت بر اطالعات ث ن
 ، اپلیکیشن، سامانه زندگیاینترفیس

منطقه تحت  مردم
 پوشش

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

سالمت       سفیران  شیابی عملکرد  ارز
 خانواده / رابطین سالمت

خانواده/  سفیر سالمت
 رابط سالمت

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

مه    نا های ابالغ شااااده از  اجرای بر
 سطوح باالتر  
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 روستایي  خدمات جامع سالمت شرح وظایف سطح مركز 

 گروه هدف نام خدمت پست سازماني رديف

زمان واحد 
براي هر 

نفر/ 
 خدمت

تعداد دفعات 
خدمت  ارايه

 در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

 دقیقهبه 

 

 پزشک خانواده

  هااایدورههمکاااری در برگزاری 
گر            ی هورز و د ب برای  موزشااای  آ

 TOTاعضای تیم سالمت به روش 

اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

  فصلی ساعت 8

هااای  پویشدر برگزاری نظااارت 
رساااانی برنامه  آموزشااای و اطالع

تربیت سااافیر ساااالمت خانواده/ 
 رابط سالمت

منطقه  ممرد
 تحت پوشش

براساس 
اهمیت و 
 موضوع 
 پویش

  حداق  یک بار

همکاااری و نظااارت بر برگزاری       
های فردی و گروهی برای  آموزش

سااافیران ساااالمت خانواده/ رابط 
 سالمت

سفیران سالمت 
خانواده/ رابطین 

 سالمت
 دقیقه 30 یک بار دقیقه 30

و نااام نظااارت بر فرآینااد ثباات 
سالمت/    سفیران  رابطین  آموزش 
های پرونده  ساااالمت در ساااامانه

سینا/      سیب/  سالمت ) الکترونیک 
 ناب/ پارسا(

  فصلی دقیقه 60 بهورزان

های   بررسااای و تحلی  شااااخا  
سالمت خانواده    های برنامه سفیر 

 و رابطین سالمت

سفیران سالمت 
خانواده/ رابطین 

 سالمت
  فصلی دقیقه 60

نظارت بر اطالعات ثبت شااده در  
، اپلیکیشااان، ساااامانه    یساینترف
 زندگی

منطقه  مردم
 تحت پوشش

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

بهورز/ اعضااای ارزشاایابی عملکرد 
 در اجرای برنامه تیم سالمت

بهورز/ اعضای 
 تیم سالمت

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

بر     گی        نظااارت  ن گو یع    ن توز
دانشاااجویااان در منطقااه تحات  

 پوشش
 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30 دانشجویان

 
های ارایه شاااده نظارت بر آموزش

توسااط دانشااجویان پزشااکی به   
 سفیران سالمت/ رابطین سالمت

 دقیقه 1440 هر روز دقیقه 60 دانشجویان

 
ارزشااایابی عملکرد دانشاااجویان  

 پزشکی در برنامه
 دقیقه  30 بار در ماه 1 دقیقه  30 دانشجویان

 پزشکدندان 
  هااایدورهر برگزاری همکاااری د
موزشااای   گر         آ ی هورز و د ب برای 

 TOTاعضای تیم سالمت به روش 

اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

  فصلی ساعت 8
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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 

 دقیقهبه 

نظارت بر فرآیند آموزش ساافیران 
 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 
مت     قب ساااال مرا

 دهان

  هااایدورههمکاااری در برگزاری 
موزشااای   گر         آ ی هورز و د ب برای 

 TOTاعضای تیم سالمت به روش 

اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

  فصلی ساعت 8

نظارت بر فرآیند آموزش ساافیران 
 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 
کارشناس مشاوره   
یم      تغااذیااه و ر 

 درمانی

  هااایدورهبرگزاری همکاااری در 
موزشااای   گر         آ ی هورز و د ب برای 

 TOTاعضای تیم سالمت به روش 

اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

  فصلی ساعت 8

نظارت بر فرآیند آموزش ساافیران 
 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 
کارشناس سالمت   

 روان

  هااایدورههمکاااری در برگزاری 
موزشااای   گر         آ ی هورز و د ب برای 

 TOTاعضای تیم سالمت به روش 

اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

  فصلی ساعت 8

نظارت بر فرآیند آموزش ساافیران 
 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 

/ کااااااااااااردان
 /کااارشاااااناااس 
کارشااناس ارشااد 

محیط/  بهداشااات
  فه ایحر

هااای  ههمکاااری در برگزاری دور
آموزشیبرای بهورز و دیگر اعضای   

 TOTتیم سالمت به روش 

اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

  فصلی ساعت 8

نظارت بر فرآیند آموزش ساافیران 
 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 ماما 

هااای  هی دورهمکاااری در برگزار
موزشااای   گر         آ ی هورز و د ب برای 

 TOTاعضای تیم سالمت به روش 

اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

  فصلی ساعت 8

نظارت بر فرآیند آموزش ساافیران 
 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1
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 شهري سالمت شرح وظایف سطح پایگاه
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 ردیف
پست 

 زمانیسا
 گروه هدف نام خدمت

زمان واحد 
برای هر 

نفر/ 
 خدمت

تعداد دفعات 
خدمت  ارایه

 در ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
 دقيقه

 
سرپرست 
 پایگاه

مه     ظارت بر اجرای برنا گاه         هرن پای نه یک  خا
 سالمت

 دقیقه120 2 ساعت 1 مراقب سالمت

 
مراقب 
 سالمت

های آموزشااای و   پویشهمکاری در برگزاری  
برنامه تربیت سااافیر     باره  رساااانی در اطالع

 سالمت خانواده/ رابط سالمت 

منطقه  مردم
 تحت پوشش

براساس 
اهمیت و 
 موضوع 
 پویش

حداق  یک 
 بار

 

های تحت پوشاااش از نظر    بررسااای خانواده 
شتن   سالمت      یک دا سفیر  شرایط  فرد واجد 

های  در خانواده و ثبت اطالعات آنها در سامانه
  مت )سیب/ سینا/ ناب/  پرونده الکترونیک سال 

 پارسا(

منطقه  مردم
 تحت پوشش

 هر روز دقیقه 30
900 
 دقیقه

سایی خانواده    شرایط  شنا های فاقد فرد واجد 
ساافیر سااالمت و  ارتباط با آنها برای تعیین  

 رابط

منطقه  مردم
 تحت پوشش

 هر روز دقیقه 30
900 
 دقیقه

هااای فردی و گروهی برای برگزاری آموزش
مت خانواده بر اساااس نیازهای  ساافیران سااال
 های اصلیدر حیطهسالمت آنان 

سفیر سالمت 
 خانواده

 هر روز دقیقه 30
900 
 دقیقه

شرایط      سفیران سالمت خانواده واجد  ترغیب 
 برای فعالیت به عنوان رابط سالمت

سفیر سالمت 
 خانواده

 هر روز دقیقه 10
300 
 دقیقه

هااای آموزشااای گروهی ویژه  برگزاری دوره
 رابطین سالمت 

 بار در ماه 4 دقیقه 30 رابط سالمت
120 
 دقیقه

ی  شااااخا   با    بررسااای و تحل های مرتبط 
ساافیر سااالمت خانواده و رابطین  های برنامه
 سالمت

سفیر سالمت 
خانواده/ رابط 
 سالمت

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

  ،نظارت بر اطالعات ثبت شاااده در اینترفیس
 خودمراقبتی زندگی اپلیکیشن، سامانه

منطقه  مردم
 تحت پوشش

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

سالمت خانواده /       سفیران  شیابی عملکرد  ارز
 رابطین سالمت

سفیر سالمت 
خانواده/ رابط 
 سالمت

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

     های ابالغ شده از سطوح باالتر اجرای برنامه

 
سایر 

اعضای تیم 
 متسال

شی برای  همکاری در برگزاری دوره های آموز
 مراقب سالمت  

مراقبت 
 سالمت

  فصلی ساعت 8
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های آموزشااای و   پویشهمکاری در برگزاری  
یت سااافیر      باره رساااانی دراطالع مه ترب نا بر

 سالمت خانواده/ رابط سالمت

منطقه  مردم
 تحت پوشش

براساس 
اهمیت و 
 موضوع 
 پویش

حداق  یک 
 بار

 

 

بر    فردی و   هااای برگزاری آموزش   نظااارت 
گروهی برای ساافیران سااالمت خانواده/ رابط 

 سالمت

سفیر سالمت 
خانواده/ رابط 
 سالمت

 دقیقه 30 یک بار دقیقه 30

های  همکاری در بررسااای و تحلی  شااااخا
سالمت خانواده و     های مرتبط با برنامه سفیر 
 رابطین سالمت

سفیر سالمت 
خانواده/ رابط 
 سالمت

  صلیف دقیقه 60

بت و آموزش سااافیران       ند ث ظارت بر فرآی ن
های  ساااالمت/ رابطین ساااالمت در ساااامانه

پرونده الکترونیک سالمت )سیب/ سینا/ ناب/     
 پارسا(

  فصلی دقیقه 60 مراقب سالمت

نظارت بر اطالعات ثبت شاااده در اینترفیس    
 خودمراقبتی

منطقه  مردم
 تحت پوشش

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30
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   شهريخدمات سالمت رح وظایف سطح مركز ش

 ردیف
پست 
 سازمانی

 گروه هدف نام خدمت

زمان واحد 
برای هر 

نفر/ 
 خدمت

تعداد 
دفعات 

 ارایه
خدمت در 

 ماه

متوسط زمان 
در ماه به 

 دقيقه

 
 ولومس

 مرکز
خانه یک     هرنظارت بر اجرای برنامه    

 پایگاه سالمت

خانواده،  کپزش
تیم سالمت، 
دانشجویان 
 پزشکی

 دقیقه 120 2 ساعت 1

 

سایر اعضای 
 تیم سالمت

گزاری دوره       بر مکاااری در  هااای  ه
آموزشی برای مراقب سالمت به روش 

 
  فصلی ساعت 8 مراقبت سالمت

برگزاری       هااای  پویش  همکاااری در 
 تربیت بارهآموزشی و اطالع رسانی در

 سفیر سالمت خانواده/ رابط سالمت

منطقه تحت  مردم
 پوشش

براساس 
ت و اهمی

 موضوع 
 پویش

حداق  یک 
 بار

 

فردی های  نظارت بر برگزاری آموزش 
مت     و گروهی برای سااافیران ساااال

 خانواده/ رابط سالمت

سفیر سالمت 
خانواده/ رابط 
 سالمت

 دقیقه 30 یک بار دقیقه 30

 

بت      ند ث ظارت بر فرآی و آموزش نام  ن
سالمت در      سالمت/ رابطین  سفیران 

 نیک سالمتپرونده الکتروهای سامانه
 )سیب/ سینا/ ناب/ پارسا(

  فصلی دقیقه 60 مراقب سالمت

بت شاااده در       عات ث ظارت بر اطال ن
 ، اپلیکیشن، سامانه زندگیاینترفیس

منطقه تحت  مردم
 پوشش

 دقیقه 30
بار در  1

 ماه
 دقیقه 30

تحلیاا             بررسااای و  همکاااری در 
مه     شااااخا نا با بر های   های مرتبط 

خانواده و راب    طین سااافیر ساااالمت 
 سالمت

سفیر سالمت 
خانواده/ رابط 
 سالمت

  فصلی دقیقه 60

 
پزشک/ 
پزشک 
 خانواده

گزاری         بر مکاااری در    هااایدورهه
سالمت و دیگر      شی برای مراقب  آموز

 اعضای تیم سالمت به روش 

 مراقب سالمت/
اعضای تیم 
 سالمت

  فصلی ساعت 8

هااای  همکاااری در برگزاری کمپین       
سانی    شی و اطالع ر در خصوص  آموز

سالمت خانواده/     سفیر  برنامه تربیت 
 رابط سالمت

منطقه تحت  مردم
 پوشش

براساس 
اهمیت و 
 موضوع 
 پویش

حداق  یک 
 بار
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 ردیف
پست 
 سازمانی

 گروه هدف نام خدمت

زمان واحد 
برای هر 

نفر/ 
 خدمت

تعداد 
دفعات 

 ارایه
خدمت در 

 ماه

متوسط زمان 
در ماه به 

 دقيقه

همکاری و نظارت بر برگزاری آموزش
های فردی و گروهی برای سااافیران  

 سالمت خانواده/ رابط سالمت

سفیران سالمت 
خانواده/ رابطین 

 سالمت
 دقیقه 30 یک بار دقیقه 30

نظااارت بر فرآینااد ثباات و آموزش 
سالمت در      سالمت/ رابطین  سفیران 

های پرونده الکترونیک سالمت سامانه
 )سیب/ سینا/ ناب/ پارسا(

  فصلی دقیقه 60 مراقب سالمت

شاخا    سی و تحلی   مرتبط های برر
سالمت خانواده و    های با برنامه سفیر 

 رابطین سالمت

سفیران سالمت 
ابطین خانواده/ ر
 سالمت

  فصلی دقیقه 60

بت شاااده در       عات ث ظارت بر اطال ن
 ، اپلیکیشن، سامانه زندگیاینترفیس

منطقه تحت  مردم
 پوشش

 دقیقه 30
بار در  1

 ماه
 دقیقه 30

سالمت در     شیابی عملکرد مراقب  ارز
 اجرای برنامه

 دقیقه 30 مراقب سالمت
بار در  1

 ماه
 دقیقه 30

ظارت بر نحوه توزیع د  یان   ن انشاااجو
 پزشکی در منطقه تحت پوشش

 دقیقه 30 دانشجویان
بار در  1

 ماه
 دقیقه 30

ظارت بر آموزش  یه شاااده      ن های ارا
توسط دانشجویان پزشکی به سفیران   

 سالمت/ رابطین سالمت
 دقیقه 1440 هر روز دقیقه 60 دانشجویان

ارزشیابی عملکرد دانشجویان پزشکی   
 در برنامه

 ه دقیق 30 دانشجویان
یک بار در 

 ماه

30 
 دقیقه 
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  شرح وظایف سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان

 گروه هدف نام خدمت پست سازمانی ردیف

زمان واحد 
برای هر 

نفر/ 
 خدمت

تعداد دفعات 
خدمت  ارایه

 در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

 به دقيقه

 
یس مرکز یر

 بهداشت

 نظارت بر اجرای برنامه 

مااوزش و گااروه آ
قای ساااالم    ت،  ارت

ترش     گروه گسااا
شاااااابااااکااااه، 
 ،دانشااااجااویااان 
پزشااک خانواده و 

 تیم سالمت

 دقیقه 120 بار در ماه 2 ساعت 1

یابی       پایش و ارزشااا ظارت بر  ن
 برنامه  

موزش آ های گروه
  و و ارتقای سالمت
 ،گسااترش شاابکه

هاااااای  گاااااروه
 تخصصی مربوط

 دقیقه 120 بار در ماه 2 ساعت 1

 
واحد مبارزه با 

 هابیماری

وزش پزشااااک همکاااری در آم
سالمت به     ضای تیم  خانواده و اع

 TOTروش 

پزشاااک خانواده/  
اعضااااای تاایاام   

 سالمت
  فصلی ساعت 8

 دقیقه 60 یک بار ساعت 1 دانشجویان همکاری در آموزش دانشجویان 

نظارت بر فرآیند آموزش سفیران 
 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشاااک خانواده/  
اعضااااای تاایاام   

 سالمت
 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 
واحد بهداشت 

 خانواده

همکاااری در آموزش پزشااااک 
سالمت به     ضای تیم  خانواده و اع

 TOTروش 

پزشاااک خانواده/  
اعضااااای تاایاام   

 سالمت
  فصلی ساعت 8

 دقیقه 60 یک بار ساعت 1 دانشجویان همکاری در آموزش دانشجویان 

نظارت بر فرآیند آموزش سفیران 
 سالمت و رابطان سالمت محله

خانواده/   پزشاااک
اعضااااای تاایاام   

 سالمت
 دقیقه 60 یک بار ساعت  1
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 گروه هدف نام خدمت پست سازمانی ردیف

زمان واحد 
برای هر 

نفر/ 
 خدمت

تعداد دفعات 
خدمت  ارایه

 در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

 به دقيقه

 
سالمت واحد 

جوانان، نوجوانان 
 و مدارس

همکاااری در آموزش پزشااااک 
سالمت به     ضای تیم  خانواده و اع

 روش 

پزشاااک خانواده/  
اعضااااای تاایاام   

 سالمت
  فصلی ساعت 8

 دقیقه 60 یک بار ساعت 1 دانشجویان همکاری در آموزش دانشجویان

ارت بر فرآیند آموزش سفیران نظ
 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشاااک خانواده/  
اعضااااای تاایاام   

 سالمت
 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 
توسعه واحد 

 شبکه و ارتقای
 سالمت

هماهنگی در توزیع دانشااجویان 
 به مراکز خدمات سالمت

 دقیقه 30 یک بار دقیقه 30 دانشجویان

نظارت بر فرآیند آموزش سفیران 
 المت و رابطان سالمت محلهس

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

     پایش و ارزشیابی

همکاااری در آموزش پزشااااک 
سالمت به     ضای تیم  خانواده و اع

 TOTروش 

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

  فصلی ساعت 8

 دقیقه 60 اریک ب ساعت 1 دانشجویان نموزش دانشجویاآهمکاری در 

 
و واحد آموزش 
 ارتقای سالمت

سفیر  برنامه ریزی عملیاتی برنامه 
 سالمت خانواده/ رابطین سالمت 

 پزشک خانواده/
 مراقب سالمت/

سایر  بهورز/
اعضای تیم 
 سالمت

  شش ماهه ساعت 8

شی برای  برگزاری دوره های آموز
پزشاااک خانواده و اعضاااای تیم  

TOTسالمت به روش 

ده/ پزشک خانوا
اعضای تیم 
 سالمت

  فصلی ساعت 8

 دقیقه 60 یک بار ساعت 1 دانشجویان دانشجویان همکاری در آموزش

گزاری        برنااامااه   بر برای  یزی  ر
هاای آموزشااای و اطالع پویش

یت سااافیر       مه ترب نا رساااانی بر
سالمت خانواده/ رابط سالمت 

 پزشک خانواده/
 مراقب سالمت/

سایر  هورز/ب
اعضای تیم 
 سالمت

  فصلی ساعت 8



 |الزامات و استانداردهای ادغام برنامه  | 28

 گروه هدف نام خدمت پست سازمانی ردیف

زمان واحد 
برای هر 

نفر/ 
 خدمت

تعداد دفعات 
خدمت  ارایه

 در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

 به دقيقه

خدمات پشاااتیبانی برای جذب،  
آموزش و تداوم فعالیت سااافیر     
سالمت خانواده/ رابطین سالمت

    

ظارت بر برگزاری آموزش  های  ن
فردی و گروهی ساافیر سااالمت   

خانواده/ رابط سالمت

 پزشک خانواده/
 مراقب سالمت/

سایر  بهورز/
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 30 یک بار دقیقه 30

ظ  بت و آموزش   ن ند ث ارت بر فرآی
سفیران سالمت/ رابطین سالمت    

سامانه  پرونده الکترونیک های در 
ساااالمت )سااایب/ ساااینا/ ناب/ 

پارسا(

 مراقب سالمت/
 بهورز

  فصلی دقیقه 60

های  بررسااای و تحلی  شااااخا
مه      نا با بر سااافیر های  مرتبط 

سالمت خانواده و رابطین سالمت

سفیر سالمت 
خانواده/ رابط 

 متسال
  فصلی دقیقه 60

شده در   نظارت بر اطالعات ثبت 
، اپلیکیشاان، سااامانه   اینترفیس
زندگی

منطقه تحت  مردم
 پوشش

  فصلی یک ساعت

ارزشیابی عملکرد پزشک خانواده   
 و تیم سالمت در اجرای برنامه

 پزشک خانواده/
 مراقب سالمت/

سایر  بهورز/
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 30 بار در ماه 1 دقیقه 30

     پایش و ارزشیابی 

 واحد دارویی 

همکاااری در آموزش پزشااااک 
سالمت به     ضای تیم  خانواده و اع

 روش 

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

  فصلی ساعت 8

 دقیقه 60 یک بار ساعت 1 دانشجویان همکاری در آموزش دانشجویان

نظارت بر فرآیند آموزش سفیران 
 مت محلهسالمت و رابطان سال

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 
 واحد دهان و
 دندان

همکاااری در آموزش پزشااااک 
سالمت به     ضای تیم  خانواده و اع

 روش 

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

  فصلی ساعت 8

 دقیقه 60 یک بار ساعت 1 دانشجویان همکاری در آموزش دانشجویان
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 گروه هدف نام خدمت پست سازمانی ردیف

زمان واحد 
برای هر 

نفر/ 
 خدمت

تعداد دفعات 
خدمت  ارایه

 در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

 به دقيقه

 
فرآیند آموزش سفیران  نظارت بر

 سالمت و رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 60 یک بار ساعت  1

 واحد آمار 

در آموزش پزشااااک  یهمکااار
ضا  سالمت به   میت یخانواده و اع

   روش 

پزشک خانواده/ 
اعضای تیم 
 سالمت

 دقیقه 40 فصلی ساعت 2

 دقیقه 60 یک بار ساعت 1 جویاندانش انیدر آموزش دانشجو یهمکار
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  شرح وظایف سطح مدیریت شبكه

 پست سازماني رديف
نام 

 خدمت

گروه 

 هدف

زمان واحد براي هر 

 نفر/ خدمت

 ارايهتعداد دفعات 

 خدمت در ماه

متوسط زمان در 

 ماه به دقیقه

 

 مدیر

 شبکه

حمایت از 

اجرای 

 برنامه

یس یر

مرکز 

 بهداشت

   

نظارت بر  

پایش و 

 ابیارزشی

مرکز 

بهداشت 

 شهرستان
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 معاونت بهداشتي دانشگاهشرح وظایف سطح ستاد 

 رديف
پست 

 سازماني
 گروه هدف نام خدمت

زمان 
واحد 
براي 

هر نفر/ 
 خدمت

تعداد 
دفعات 

 ارايه
خدمت 
 در ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
 دقیقه

1 

معاون 
بهداشت 
دانشگاه/ 

یس یر
مرکز 
 بهداشت
 استان

 120 2 ساعت 1 مراکز تابعه مه  نظارت بر ک  برنا
 دقیقه

2 
گروه 
مبارزه با 
 بیماری ها

به       قب ساااالمت/ بهورز  همکاری در آموزش مرا
 TOTروش 

کارشناسان فنی 
 هاشهرستان

 فصلی ساعت 8
160 
 دقیقه

کارشناسان فنی  همکاری در آموزش دانشجویان
 هاشهرستان

 60 یک بار ساعت 1
 دقیقه

ش سااافیران ساااالمت و    نظارت بر فرآیند آموز  
 رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
 اعضای تیم سالمت

 یک بار ساعت  1
60 
 دقیقه

3 
گروه 
بهداشت 
 خانواده

به     مهمکاری در آموزش   قب ساااالمت/ بهورز  را
 روش 

کارشناسان فنی 
 هاشهرستان

 فصلی ساعت 8
 

کارشناسان فنی  همکاری در آموزش دانشجویان
 هاشهرستان

 60 یک بار ساعت 1
 دقیقه

نظارت بر فرآیند آموزش سااافیران ساااالمت و      
 رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
 اعضای تیم سالمت

 یک بار ساعت  1
60 
 دقیقه

4 

 گروه
سالمت 
، جوانان

نوجوانان و 
 مدارس

به       قب ساااالمت/ بهورز  همکاری در آموزش مرا
 روش 

کارشناسان فنی 
 هاشهرستان

 فصلی ساعت 8
 

کارشناسان فنی  مکاری در آموزش دانشجویانه
 هاشهرستان

 60 یک بار ساعت 1
 دقیقه

نظارت بر فرآیند آموزش سااافیران ساااالمت و      
 رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
 اعضای تیم سالمت

 یک بار ساعت  1
60 
 دقیقه

5 

گروه 
توسعه 
شبکه و 
 ارتقای
 سالمت

 30 دانشجویان هماهنگی در توزیع دانشجویان به شهرستان ها
 دقیقه

 30 یک بار
 دقیقه

     اجرای برنامهپایش و ارزشیابی 
همکاری در آموزش پزشک خانواده و اعضای تیم    

 TOTسالمت به روش 
کارشناسان فنی 

 هاشهرستان
 فصلی ساعت 8

 

کارشناسان فنی  همکاری در آموزش دانشجویان
 هارستانشه

 60 یک بار ساعت 1
 دقیقه

6 
گروه 

آموزش و 
ریزی عملیاتی برای برنامه تربیت سااافیر      برنامه  

سالمت خانواده/ رابطین سالمت 
کارشناسان آموزش 
 و ارتقای سالمت

شش  ساعت 8
 ماهه
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 رديف
پست 

 سازماني
 گروه هدف نام خدمت

زمان 
واحد 
براي 

هر نفر/ 
 خدمت

تعداد 
دفعات 

 ارايه
خدمت 
 در ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
 دقیقه

ارتقای 
 سالمت

شک خانواده    برگزاری دوره شی برای پز های آموز
TOTو اعضای تیم سالمت به روش 

رشناسان فنی کا
 هاشهرستان

  فصلی ساعت 8

کاری در   های آموزشااای برای  دورهبرگزاری هم
 دانشجویان پزشکی

کارشناسان فنی 
 هاشهرستان

 60 یک بار ساعت 1
 دقیقه

های آموزشاای و  پویشریزی برای برگزاری برنامه
رسااانی در خصااوص برنامه تربیت ساافیر   اطالع

سالمت خانواده/ رابط سالمت 

شناسان فنی کار
 هاشهرستان

  فصلی ساعت 8

 

خدمات پشاااتیبانی برای جذب، آموزش و تداوم       
فعالیت سفیر سالمت خانواده/ رابطین سالمت

    

ظارت بر برگزاری آموزش  فردی و گروهی  های  ن
سفیران سالمت خانواده/ رابط سالمت

 پزشک خانواده/
 مراقب سالمت/

سایر اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

30 
 قیقهد

 30 یک بار
 دقیقه

نظارت بر فرآیند ثبت و آموزش سفیران سالمت/   
سامانه   سالمت در  پرونده الکترونیک های رابطین 

سالمت )سیب/ سینا/ ناب/ پارسا(

 60 مراقب سالمت/بهورز
 دقیقه

  فصلی

ای  همرتبط با برنامههای بررسی و تحلی  شاخا  
سفیر سالمت خانواده و رابطین سالمت

ران سالمت سفی
خانواده/ رابطین 

 سالمت

60 
 دقیقه

  فصلی

بت شااااده در اینترفیس       عات ث ظارت بر اطال ن
 خودمراقبتی 

منطقه تحت  مردم
 پوشش

یک 
 ساعت

  فصلی

سالمت        شک خانواده و تیم  شیابی عملکرد پز ارز
 در اجرای برنامه

 پزشک خانواده/
 مراقب سالمت/

سایر اعضای  بهورز/
 تیم سالمت

30 
 دقیقه

بار در  1
 ماه

30 
 دقیقه

     اجرای برنامهپایش و ارزشیابی 

7 
واحد 
 دارویی

کاری در برگزاری دوره  های آموزشااای برای  هم
 TOTکارشناس مراقب سالمت/ بهورز به روش 

کارشناسان فنی 
 هاشهرستان

 فصلی ساعت 8
 

کاری در برگزاری دوره  های آموزشااای برای  هم
 دانشجویان پزشکی

فنی  کارشناسان
 هاشهرستان

 60 یک بار ساعت 1
 دقیقه

نظارت بر فرآیند آموزش سااافیران ساااالمت و      
 رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
 اعضای تیم سالمت

 یک بار ساعت  1
60 
 دقیقه

8 
واحد 
 دهان و

کاری در برگزاری دوره  های آموزشااای برای  هم
 TOTکارشناس مراقب سالمت/ بهورز به روش 

ان فنی کارشناس
 هاشهرستان

 فصلی ساعت 8
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 رديف
پست 

 سازماني
 گروه هدف نام خدمت

زمان 
واحد 
براي 

هر نفر/ 
 خدمت

تعداد 
دفعات 

 ارايه
خدمت 
 در ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
 دقیقه

کاری در برگزاری دوره  دندان های آموزشااای برای  هم
 دانشجویان پزشکی

کارشناسان فنی 
 هاشهرستان

 60 یک بار ساعت 1
 دقیقه

نظارت بر فرآیند آموزش سااافیران ساااالمت و      
 رابطان سالمت محله

پزشک خانواده/ 
 اعضای تیم سالمت

 یک بار ساعت  1
60 
 دقیقه
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کنندگان خدمت براي انجام وظايف در نظر گرفته شده در برنامه به شرح زير بيان   ارايهو مهارت مورد نياز براي هر يک از دانش 
 شود.

سطح 

 ارايه

 خدمت

 الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارت دانش کننده خدمتارايه

ت
خانه بهداش

افرادآموزشرتباط استراتژیک، مهارت مهارت انجام نیازسنجی، آشنایی و مهارت برقراری ا   بهورز مرد 

شنایی و مهارت   تحت شش، آ شنایی و مهارت   زمینهدرکاربردیوپایههایپو سالمت، آ

شنایی و مهارت برقراری شت،  آموزشهایبرنامهارزشیابی ارتباط، آ شنا بهدا و   یبا مبان ییآ

سالمت،  میمفاه شگیری و ارتقای  هایشیوه ) مراقبت از خود برنامه هر خانه یک پایگاه  پی

 کارگروهیانجام، مهارت(اولیه، توانبخشیهای سالمت، درمان

 بهورز زن

مركز 
ت 
الم
ت جامع س

خدما
ي
روستای

 

  مسوول امور عمومی

 پزشک خانواده

شنا  سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ هایشیوه ) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های مانپیشگیری و ارتقای سالمت، در  

 یمدل توانمندساااز یاجرا نحوه، سااالمت میتحت پوشااش تهای سااالمت خانواده یارتقا

  تی ریمد  نحوه، ساااالمت  میتحت پوشاااش ت  یها در خانواده  مراقبت از خود  یمراجعان برا 

خانواده از مراجع  کی هر  ازی مورد ن یو گروه یفرد یخودمراقبت ند یفرا به منظور  ها  ان و 

سا  تیریو مد یبرقرار،مورد یب یهاسالمت آنها و کاهش مراجعه  یارتقا مراکز  ریارتباط با 

ص    ص ص    ریو غ یتخ ص ش  شیپا تیریمدی، خدمات خودمراقبت هیارا یتخ خدمات   یابیو ارز

 تحت پوششهای سالمت مربوطه و خانواده میدر ت یخودمراقبت

 پزشک مرکزدندان

شنا  سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ هایشیوه ) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

 مراقب سالمت دهان  

شنا  سالمت،  برنامه هر خا میو مفاه یبا مبان ییآ هایشیوه ) مراقبت از خودنه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

 کارشناس سالمت روان

شنا  سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ هایشیوه ) خود مراقبت ازبرنامه هر خانه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

شاور ه تغذیه و     شناس م کار

 ر یم درمانی

شنا  سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ ایهشیوه ) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

 ماما

شنا  سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ هایشیوه ) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  توانبخشی(   اولیه،های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

  مرکز / پرستاربهیار

 /کاااااااااااااااااااااردان

شناس  شد    کار شناس ار /کار
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سطح 

 ارايه

 خدمت

 الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارت دانش کننده خدمتارايه

 ایمحیط یا حرفه بهداشت

کاااردان یااا کااارشاااناااس  

 آزمایشگاه مرکز

 

   دارویار

شناس تحلی  اطالعات،    کار

 آمار و پذیرش

 

  ارسراید

ت
الم
پایگاه س

افرادآموزشمهارت انجام نیازسنجی، آشنایی و مهارت برقراری ارتباط استراتژیک، مهارت    مراقب سالمت 

شنایی و مهارت   تحت شش، آ شنایی و مهارت   زمینهدرکاربردیوپایههایپو سالمت، آ

شنایی و مهارت برقراری شت،  آموزشهایبرنامهارزشیابی ارتباط، آ شنا بهدا و   یبا مبان ییآ

سالمت،  میمفاه شگیری و ارتقای  هایشیوه ) مراقبت از خود برنامه هر خانه یک پایگاه  پی

 کارگروهیانجام، مهارت(اولیه، توانبخشیهای سالمت، درمان

 ماما -مراقب سالمت

مركز 
ت 
الم
ت جامع س

خدما
ي
شهر

 

  مسوول امور عمومی

 دندانپزشک 

شنا  سالمت،  بر میو مفاه یبا مبان ییآ هایشیوه ) مراقبت از خودنامه هر خانه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

 مراقب سالمت دهان  

شنا  سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ هایشیوه ) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

 کارشناس سالمت روان

هایشاایوه) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه سااالمت،  میو مفاه یبا مبان ییآشاانا

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های ری و ارتقای سالمت، درمان پیشگی 

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

شاور ه تغذیه و     شناس م کار

 ر یم درمانی

شنا  سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ هایشیوه ) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه 

 یاآن بر یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های سالمت، درمان پیشگیری و ارتقای  

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا

/ کااارشااااناااس /کاااردان 

کارشااناس ارشااد محیط یا  

 ایحرفه

 

کاااردان یااا کااارشاااناااس  

 آزمایشگاه مرکز

 

کاااردان /کااارشاااااناااس  

 رادیولو ی

 

مركز 

بهدا

ت 
ش

شهر

ن
ستا

 

  اشتیس مرکز بهدیر

شنا  هاواحد مبارزه با بیماری سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ ی )خودمراقبت مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه 
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سطح 

 ارايه

 خدمت

 الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارت دانش کننده خدمتارايه

های  پیشااگیری و ارتقای سااالمت، درمان  هایشاایوهدر بیماری های حاد، همه گیری ها، 

تحت  یهاهساااالمت خانواد یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و ضااارورت اولیه، توانبخشااای( 

 سالمت میپوشش ت

 خانوادهسالمت واحد 

از  )بهره گیری مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآشنا 

شاایوهخدمات گروهای مختلف ساانی و هد ، با توجه ویژه به کودکان و زنان، سااالمندان، 

ن آ یاجرا جینتاو و ضرورت  بخشی(  اولیه، توانهای پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان   های

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا یبرا

، ساااالماات جوانااانواحااد 

 مدارس نوجوانان و

از  )بهره گیری مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآشنا 

اولیه، های ای سااالمت، درمانپیشااگیری و ارتق هایشاایوهمراقبت های نوجوانان و جوانان، 

  میتحت پوشش ت  یهاسالمت خانواده  یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و ضرورت  توانبخشی(  

 سالمت

 ارتقایتوسعه شبکه و واحد 

 سالمت

از  )بهره گیری مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآشنا 

شاایوهبهره گیری از خدمات پزشااک خانواده و نظام ارجاع، مراقبت ها و خدمات دوره ای، 

ن آ یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان   های

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا یبرا

موزش    تقااای   واحااد آ و ار

 سالمت

سنجی، مهارت برنامه  شنایی و مهارت برقراری    ریزی عملیاتی مهارت انجام نیاز شارکتی، آ م

سانه       ستانداردسازی ر شنایی و مهارت طراحی و ا ستراتژیک، آ های آموزش سالمت،   ارتباط ا

شنایی و مهارت  شنایی و   پوشش، تحتافرادآموزشآ های  روشو تحقیقطراحیمهارتآ

برقراریمهارتسالمت، زمینهدرکاربردیوپایههایبهداشتی، آشنایی و مهارت  مداخله

شیوه) مراقبت از خود برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت، میو مفاه یبا مبان ییآشناارتباط، 

ارزشیابی اولیه، توانبخشی(، آشنایی و مهارت  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  های

شت، آموزشهایبرنامه شنایی و  بهدا شاوره مهارتآ انجامها، مهارتمراجعییراهنماوم

و  آمارابزارهایکارگیریبهآشنایی و مهارت اطالعات،تحلی گروهی، آشنایی و مهارت کار

 افزارهانرماطالعات و

 داروییامورواحد 

شااایوه  ) برنامه هر خانه یک پایگاه ساااالمت، مراقبت از خود           میو مفاه  یبا مبان   ییآشااانا 

تقای سااالمت،  پیشااگیری و ارهایشاایوهنگهداری و مصاار  دارو، عوارج جانبی دارو، 

ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های درمان   یهاسالمت خانواده  یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و 

 سالمت میتحت پوشش ت

 دندان دهان وسالمت واحد 

شنا  سالمت، مراقبت از خود  میو مفاه یبا مبان ییآ   مراقبت های) برنامه هر خانه یک پایگاه 

ستفاده از نخ دندان،  دوره ای دهان و دندان، مسواک زدن صح   پیشگیری و   هایشیوه یح، ا

 یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و ضاارورت اولیه، توانبخشاای( های ارتقای سااالمت، درمان

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده

  واحد آمار

.............................  
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سطح 

 ارايه

 خدمت

 الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارت دانش کننده خدمتارايه

ن شهرستان
بیمارستا

 

  بیمارستان مدیریت

  پزشکان عمومی

صا    شکان متخ )با ذکر   پز

 خصا(تنوع 

 

مترون و دفتر پرساااتاری و   

 سوپروایزر آموزشی

 

  پرستاران

  بهیاران

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

ت 
مدیری

شبكه
  شبکه مدیر 

  ناظر بر درمان شهرستان

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

ن 
ت درما

معاون

شگاه
دان

 

  معاون درمان

  یر درمانمد

  ییدارو امور مدیر

یس اداره      ی بر    ر نظااارت 

 درمان استان

 

ن
ت استا

مركز بهداش
 

  استان یس مرکز بهداشتیر

 گروه مبارزه با بیماری ها

شنا  سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآ ی خودمراقبت) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه 

های  پیشااگیری و ارتقای سااالمت، درمان  هایشاایوهدر بیماری های حاد، همه گیری ها، 

تحت  یهاساااالمت خانواده یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و ضااارورت اولیه، توانبخشااای( 

 سالمت میپوشش ت

 خانوادهسالمت گروه 

از  بهره گیری) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییآشنا 

شاایوهی و هد ، با توجه ویژه به کودکان و زنان، سااالمندان، خدمات گروهای مختلف ساان

ن آ یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان   های

 سالمت میتحت پوشش ت یهاسالمت خانواده یارتقا یبرا

، سالمت جوانان گروه واحد 

 مدارس نوجوانان و

از  بهره گیری) مراقبت از خودمه هر خانه یک پایگاه سالمت،  برنا میو مفاه یبا مبان ییآشنا 

اولیه، های پیشااگیری و ارتقای سااالمت، درمان هایشاایوهمراقبت های نوجوانان و جوانان، 

  میتحت پوشش ت  یهاسالمت خانواده  یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و ضرورت  توانبخشی(  

 سالمت

 یارتقاتوسعه شبکه و   گروه 

 سالمت

از  بهره گیری) مراقبت از خودبرنامه هر خانه یک پایگاه سالمت،   میو مفاه یبا مبان ییاآشن 

شاایوهمراقبت ها و خدمات دوره ای، بهره گیری از خدمات پزشااک خانواده و نظام ارجاع، 

ن آ یاجرا جینتاو و ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان   های
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سطح 

 ارايه

 خدمت

 الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارت دانش کننده خدمتارايه

 سالمت میتحت پوشش ت یهات خانوادهسالم یارتقا یبرا

و ارتااقااای گااروه آمااوزش 

 سالمت

سنجی، مهارت برنامه  شنایی و مهارت برقراری    مهارت انجام نیاز شارکتی، آ ریزی عملیاتی م

سانه       ستانداردسازی ر شنایی و مهارت طراحی و ا ستراتژیک، آ های آموزش سالمت،   ارتباط ا

شنایی و مهارت  شنایی و   پوشش، تحتافرادآموزشآ های  روشو تحقیقطراحیمهارتآ

برقراریمهارتسالمت، زمینهدرکاربردیوپایههایبهداشتی، آشنایی و مهارت  مداخله

شیوه) مراقبت از خود برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت، میو مفاه یبا مبان ییآشناارتباط، 

ارزشیابی ، آشنایی و مهارت اولیه، توانبخشی( های پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان  های

شت، آموزشهایبرنامه شنایی و  بهدا شاوره مهارتآ انجامها، مهارتمراجعییراهنماوم

و  آمارابزارهایکارگیریبهآشنایی و مهارت اطالعات،تحلی کارگروهی، آشنایی و مهارت 

 افزارهانرماطالعات و

 داروییامور  واحد

شااایوه  ) نامه هر خانه یک پایگاه ساااالمت، مراقبت از خود          بر میو مفاه  یبا مبان   ییآشااانا 

پیشااگیری و ارتقای سااالمت،   هایشاایوهنگهداری و مصاار  دارو، عوارج جانبی دارو، 

ضرورت  اولیه، توانبخشی(  های درمان   یهاسالمت خانواده  یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و 

 سالمت میتحت پوشش ت

 دندان دهان وسالمت واحد 

شنا  سالمت، مراقبت از خود  میو مفاه یبا مبان ییآ   مراقبت های) برنامه هر خانه یک پایگاه 

ستفاده از نخ دندان،     پیشگیری و   هایشیوه دوره ای دهان و دندان، مسواک زدن صحیح، ا

 یارتقا یآن برا یاجرا جینتاو و ضاارورت اولیه، توانبخشاای( های ارتقای سااالمت، درمان

 سالمت میشش تتحت پو یهاسالمت خانواده

 
 
 

 

 
 
 

 1آموزشي در سه حیطه برنامه هر خانه یک پایگاههای دوره

   :(Health Promotion &Prevention)حیطه ارتقاي سالمت و پیشگیري -1

                                             خودمراقبتی در افسردگی 

                                       سالمندی سالم 

 فعالیت بدنی                                                                                                                                                                                                    

 ،روغن و نربینمک کاهش مصر  قند ،                                                                                            
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   دوری از سیگار و قلیان                                                                                                               

 سالمت دهان و دندان                                                                                                  

    آمادگی خانواده در مقاب  بالیا 

  روش نشستن صحیح                                                                     

 :(Primitive Treatment)اولیه اي هحیطه درمان -2

  115کمک خواهی از اور انس                                                                                                                                                                                                             

                                                                      سوختگی                                          

 تروما 

 خارجی کنترل خونریزی                                                                                           

 مسمومیت با ( مونواکسیدکربنCO)                                                           

 درد قفسه سینه                                                                            

       احیای قلبی فقط با دست 

 سردرد ناگهانی 

 ها(اسهال و استفراغ )کم آبی بدن و تنظیم آب و الکترولیت                                       

 حیطه توانبخشي -3

 عضالنی -پیشگیری از مشکالت اسکلتی 

 آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی 

 مراقبت از پای دیابتی 

 سقوط سالمندان پیشگیری از 

 

هر دانشگاه نیز عالوه بر اولویت های آموزشی   .این دوره های آموزشی به صورت ملی اعالم می شود و هر ساله  متناسب با شرایط جامعه اضافه می شود .1

اده  پیش نویس محتوا آم ملی براساس نتایج نیازسنجی منطقه خود می تواند دوره های اموزشی برای سفیران سالمت پیش بینی نماید و بر اساس آن       

 ، نمونه ای از این مورد است.1398افزوده شدن بسته آموزشی کرونا، با توجه به همه گیری آن در سال  و جهت تایید به ستاد وزارتخانه ارسال کند.

  آموزش روش

سالمت     روش آموزش  شی هر خانه یک پایگاه  سته های اموز صورت      ب شرایط  و امکانات منطقه به  سب با  ضوری یا     متنا ح

 .فلت و ... استفاده می شودممجازی خواهد بود و از وسای  کمک آموزشی مختلف نظیر لوح فشرده، اپلیکیشن، سایت ، پ
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 1،2،3،۴های پیشنهادی پایلوت برنامه هر خانه یک پایگاه سالمتو شاخصها گزارش
 

 مت محلهمرتبط با آموز  و فعالیت سفیران سالمت خانوار و رابطین سالهاي شاخص

 ده به صورت تجمعیتعداد سفیر سالمت خانوا -

 های دارای سفیر سالمتدهخانوادرصد  -

سالمت فعال )حداق  یک بار در ماه در آموزش    - سفیران  شت برگزار   های تعداد  سالمت و خانه بهدا می گروهی که در پایگاه 

 خود را به خانواده منتق  کنند(های شود شرکت کنند و آموخته

   المت فعالدرصد سفیر س -

 سالمت محله رابطتعداد  -

 تعداد رابط سالمت محله فعال -

 درصد رابط سالمت محله فعال -

 

 مرتبط با محتواهاي آموزشيهاي شاخص

 11۵ از اورژانس خواهي كمک

 شاخص مخاطب ردیف
سالمت      1 سفیر 

 خانواده
  زمان تا حادثه صااحنه اقداماتی که باید در درصااد آگاهی ساافیران سااالمت در مورد  

 .سیدن اور انس انجام دهندر

 

 افسردگي خودمراقبتي در

 شاخص مخاطب ردیف
سالمت      1 سفیر 

 خانواده
          سالمت/ مراکز سردگی به پایگاه  سالمت که با عالیم اف سفیر  صد خانوارهای دارای  در

 خدمات جامع سالمت مراجعه نموده اند.

 

 بالیا مقابل خانوار در آمادگي

 شاخص مخاطب ردیف

فیر خانواده ساا 1

 سالمت
 درصد خانوارهای دارای سفیر سالمت که کیف اضطراری دارند 

 بالیا امتیاز  برابر در آمادگی درصاااد خانوارهایی دارای سااافیر ساااالمت که  در آزمون

 مناسب را کسب کرده اند.

                                                 

شاخا  1 سالمت خانواده، برنامه هر      ها براین  سفیران  شی راهنماهای خودمراقبتی  ساس محتوای آموز شده   ا سالمت تنظیم  شاخا خانه یک پایگاه    هایی کهاند. 

شده    شنهاد  شاخا برای افراد خانواده پی سه ماه برای    اند، ترکیبی از  ستند. با توجه به مدت حدود  ست در برخی    های آگاهی و عملکرد ه برنامه پایلوت، ممکن ا

 هایی مانند آگاهی توجه بیشتری داشت.باشد. در این موارد باید به شاخاهای عملکرد امکان پذیر نموارد دسترسی به شاخا

گیری و مقایسااه  زمانی، به اندازهمتفاوت های ها بساانده نمود و یا اینکه در توالیتوان به تعدادی از آنها، میبا توجه به تعدد شاااخا در برخی از ساارفصاا    2

 های متفاوت اقدام نمود.  شاخا

شیابی می     3 شی برنامه را در پیش رو داریم، برای ارز ضر اجرای آزمای شیابی      با توجه به اینکه در حال حا ستفاده نمود. در ارز سی با انتخاب حجم نمونه ا توان از برر

 بهره گیری نموده و یا اینکه یک بررسی با حجم نمونه تعریف شده برای این برنامه درنظر گرفت. توان از بررسی سواد سالمتاجرای کشوری برنامه، می

های الزم را دریافت کرده باشند تا این شاخا برای آن خانواده مثبت محاسبه شود. واجد شرایط بودن       حداق  نیمی از اعضای واجد شرایط خانواده باید آموزش   4

 شاخا تعریف خواهد شد.اعضای خانواده به ازای هر 
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 (CO) كربن با مونواكسید مسمومیت

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
  ی از مونواکسااید کربن سااالمت که با مساامومیت ناشاادرصااد خانوارهای داری ساافیر

 اند.مراجعه کرده

    درصااد خانوارهای داری ساافیر سااالمت که با مساامومیت ناشاای از مونواکسااید کربن

 مواجهه و اقدام مناسب را بکار گرفته اند.

 

 دندان و سالمت دهان

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 کنند.دان به شیوه صحیح استفاده مینخ دن سفیران سالمت که از درصد 

  صد سالمت که از    در سفیر  ستفاده         خانوارهای دارای  صحیح ا شیوه  سواک زدن به  م

 کنند.می

 
 دیابتي از پاي مراقبت

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 دیابتی زخم پای بروز پیشگیری از درصد آگاهی سفیران سالمت در مورد نگونگی 

 اندی دارای سفیر سالمت که با مشک  پای دیابتی مراجعه نمودهدرصد خانوارها. 

 

 هاالكترولیت آ  و تنظیم و بدن آبي استفراغ  كم و اسهال

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده

     درصد سفیران سالمت که محتوای آموزشی در خصوص اسهال. استفراغ و کم آبی بدن

 اند.واده آموزش دادهبه خانها و تنظیم آب و الکترولیت

    مقابله با   یبرا یخودمراقبتهای یهتوصاادرصااد خانوارهای دارای ساافیر سااالمت که

 اند.را انجام داده اساهال

  مقابله با   یبرارا  یخودمراقبتهای یهتوصاادرصااد خانوارهای دارای ساافیر سااالمت که

 اند.تهوع و استفراغ در خانوار انجام داده
 

 سینه درد قفسه

 شاخص اطبمخ ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
      سالمت که سفیران  صد  س   یهاول یمراقبتهادر سه  ینه را در مواجهه با فرد دنار درد قف

 اند.انجام داده

         شی در خصوص سالمت که محتوای آموز سفیران  صد  در مواجهه  یهاول یهامراقبتدر

 اند.ینه به خانواده آموزش دادهبا فرد دنار درد قفسه س

   سفیرا صد  شی در خصوص     در سالمت که محتوای آموز به مراجعه  یازرا که ن یمواردن 

 اند.دارد را  به خانواده آموزش داده شکزپ
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 دست با قلبي فقط احیاي

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
  میزان آگاهی سفیران سالمت در خصوص احیا قلبی با دست 

 احیا قلبی با دساات را به  درصااد ساافیران سااالمت که محتوای آموزشاای در خصااوص

 اند.خانواده آموزش داده

 

 چربي و نمک  روغن مصرف قند  كاهش

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 اند.درصد خانوارهای دارای سفیر سالمت که مصر  روزانه قند و شکر را کاهش داده 

 اند.دهدرصد خانوارهای دارای سفیر سالمت که مصر  روزانه نمک را کاهش دا 

      درصااد خانوارهای دارای ساافیر سااالمت که مصاار  روزانه روغن و نربی را کاهش

 .اندداده

 

 سالمندان از سقوط پیشگیري

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
  زمین یا سااقوط درصااد ساافیران سااالمت که اقدامات الزم برای کاهش احتمال خطر 

 د.دهندر خانه را انجام می سالمندان خوردن

        سالمندان  درصد سفیران سالمت که محتوای آموزشی در خصوص پیشگیری از سقوط 

 اند.را به خانواده آموزش داده

 
 سالم سالمندي

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 تغذیه داشااتن برای خودمراقبتی هایتوصاایه مورد ساافیران سااالمت در آگاهی میزان  

 سالمندان در سالم

 اند.مت که محتوای سالمندی سالم  را به خانواده آموزش دادهدرصد سفیران سال 

       خودمراقبتی برای پیشگیری از  های درصد سالمندهای دارای سفیر سالمت که توصیه

 دهند.ادرار را انجام می اختیارییبوست و بی

 

 ناگهاني سردرد

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 اند.ردر ناگهانی را به خانواده انتقال دادهدرصد سفیران سالمت که محتوای س 

      سالمت که سفیر  صد خانوارهای دارای  ص در شگیری پ یراب یخودمراقبت هاییهتو  از ی

 گیرند.را بکار می سردرد

     در مواجهه با سردرد  یخودمراقبت هاییهتوص درصد خانوارهای داری سفیر سالمت که 

 .گیرندرا بکار می
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 قلیان و از سیگار دوري

 شاخص مخاطب یفرد

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 اند.درصد خانوارهای داری سفیر سالمت که تصمیم به ترک سیگار گرفته 

    دخانی   مواد سوم  دست   و دوم دست   دود با مواجهه درصد سفیران سالمت که عوارج

  اند.به خانواده آموزش داده

 

 سوختگي

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 اند.ان سالمت که محتوای سوختگی را به خانواده آموزش دادهدرصد سفیر 

 سوختگی مختلف هایدرجه هاینشانه و میزان آکاهی سفیران سالمت از عالیم 

  یدر سوختگ یخودمراقبت هاییهتوصمیزان آگاهی سفیران سالمت در خصوص 

 

 تروما

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 دنار   یماررخورد با بهای اولیه در بفیر سااالمت که مراقبتدرصااد خانوارهای دارای ساا

 گیرند.تروما را بکار می

 انددرصد سفیران سالمت که محتوای تروما را به خانواده آموزش داده. 

 

 فعالیت بدني

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
      سطح آمادگی فعالی سفیران سالمت که از آزمون ارزیابی    متیاز مناسب ت بدنی ادرصد 

 .اندرا کسب کرده

  اند.کردهخود را محاسبه  یتوده بدن یهنمادرصد خانوارهای داری سفیران سالمت که 

      سالمت که حداق  به مدت سفیران  صد خانوارهای داری  روز در هفته  5دقیقه  30در

 فعالیت بدنی دارند.

 

 خارجي خونریزيكنترل 

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده

 ارجی خ خونریزی انواع های خودمراقبتی برای کنترلدرصد سفیران سالمتی که توصیه

 گیرند.بکار می

        درصد سفیران سالمت که در خصوص محتوای آموزشی کنترل خونریزی را به خانواده

 اند.آموزش داده

 انواع های خودمراقبتی برای کنترلمیزان آگاهی سااافیران ساااالمت در مورد توصااایه 

 ارجیخ خونریزی
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 نخاعي ضایعات از ناشي ناتواني داراي افراد در حركت آموز 

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 صحیح وضعیت قرار دادن بیمار در درصد آگاهی سفیران سالمت در مورد 

 صحیح وضعیت قرار دادن بیمار در مورد در سفیران سالمت عملکرد درصد 

 سازی محیط زندگی بیمارمناسب نحوه مورد در سفیران سالمتآگاهی  درصد 

 

 عضالني -پیشگیري از مشكالت اسكلتي 

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
  اسااکلتی  اختالالت از درصااد ساافیران سااالمت آموزش دیده که جهت پیشااگیری–  

 گیرند  خودمراقبتی را بکار میهای عضالنی توصیه

 خودمراقبتی  هایخصااوص توصاایه درصااد ساافیران سااالمت که محتوای آموزشاای در

 عضالنی به خانواده آموزش داده اند. –اسکلتی  اختالالت از پیشگیری

 

 نشستن صحیح

 شاخص مخاطب ردیف

سالمت      1 سفیر 

 خانواده
 کنند.درصد سفیران سالمت که نحوه نشستن صحیح را رعایت می 

               صحیح را به خانواده ستن  ش شی ن سالمت که محتوای آموز سفیران  صد  آموزش در

 اند.داده
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 بهورز برای مراقبین سالمت/ و اطالع رساني آموزشيهای پیام
 شود.می هاسبک زندگی و پیشگیری از بیماریبهبود تامین سالمت،  ارتقایآموزش خودمراقبتی به سفیران سالمت  .1

 راقبتی است.توانمندسازی مردم برای خودم ،راه ح  توسعه مشارکت مردم برای ارتقای عادالنه سالمت .2

 هد  از اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت، توسعه مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تامین، حفظ و ارتقای سالمت است. .3

ها و استفاده اثربخش از منابع  باعث کاهش هزینه با توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی «هر خانه یک پایگاه سالمت»برنامه  .4

 ود.شو خدمات بهداشتی می

 شود.می باعث افزایش پوشش و دسترسی به خدمات سالمت« هر خانه یک پایگاه سالمت»اجرای برنامه  .5

 های سالمت و افزایش عدالت برای سالمت موثر است.در کاهش نابرابری« هر خانه یک پایگاه سالمت»اجرای برنامه  .6

 ت، از سالمت خود و خانواده مراقبت کند.تواند به عنوان سفیر سالمدر هر خانه یک نفر از اعضای خانواده می .7

 شود.ترویج سبک زندگی سالم در خانه و جامعه می موجب خانواده سفیر سالمت آموزش .8

ان برای مراقبت از های خودمراقبتی به صورت فردی و گروهی به سفیران سالمت باعث توانمندسازی آن    یهآموزش صحیح توص   .9

 شود.شان میسالمت خود و خانواده

 سفیر سالمت خانواده است.  40سالمت محله، مسوول ارتباط با  رابط .10

 کند.می برای استفاده اثر بخش از خدمات بهداشتی ترغیب را رابط سالمت محله مردم .11

 تواند در ارایه خدمات به سیستم بهداشتی کمک کند.مت محله، نیروی داوطلبی است که میرابط سال .12

 .کنندداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار میولین بهوارتباط مس ،محله رابطین سالمت .13

ه یگیری و استفاده از همکاری آنان در ارا تصمیم  ،ریزیمشارکت مردم در برنامه توسعه  ، محله رابطین سالمت  آموزشهد  از  .14

 است. های اولیه بهداشتیمراقبت

 نقش موثری دارند.  شیه شهرهای بزرگبه ویژه حا ه فعال خدمات بهداشتی در مناطق شهرییارادر  محله رابطین سالمت .15

های اجتماعی و توانمندسااازی آنها در جهت امور دار به عرصااه فعالیتزمینه ورود زنان خانهبرنامه رابطین سااالمت محالت  .16

 کند.  می را فراهم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی

 شود.می اعیحضور مردم در عرصه توسعه اقتصادی اجتم یارتقابرنامه رابطین سالمت باعث  .17

 .ضروری است واحدهای ارایه خدمتدر آموزش هفتگی رابطین سالمت محالت  .18

   .کنندسفیر سالمت خانواده منتق  می 40خود را به های آموختهرابطین سالمت محالت  .19
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 برای سفیران سالمت خانواده  و اطالع رساني آموزشي های پیام
 خانواده خود باشید. ، سفیر سالمتبا مراجعه به واحدهای ارایه خدمت .1

 با یادگیری راهنماهای خودمراقبتی از سالمت خود و اعضای خانواده مراقبت کنید. .2

 توانید جان اعضای خانواده و دوستان خود را در شرایط اور انس نجات دهید.های اولیه میبا یادگیری درمان .3

 خانواده خود باشید.توانید سفیر سالمت می کالس سواد خواندن و نوشتن 8با داشتن حداق   .4

 جزیی، مراجعه غیر ضروری به مراکز درمانی را کاهش دهید.های یادگیری راهنمای خودمراقبتی در ناخوشی با .5

 های مزمن خود و اعضای خانواده خودتان را کنترل کنید.در صورت سفیر سالمت شدن قادرخواهید بود بیماری .6

توانید اقدامات الزم در صحنه تصاد  را تا رسیدن اور انس انجام     اده میآموزشی سفیران سالمت خانو   های با شرکت در دوره  .7

 دهید.

 آموزشی سفیران سالمت خانواده، با عالیم افسردگی و راهکارهای مقابله با آن آشنا شوید.های با شرکت در دوره .8

شما را توانمند می     دوره .9 سفیران سالمت خانواده،  سکته قل  های آموزشی  سایی و مراح  احیا را در    سازد تا عالیم خطر  شنا بی 

 صورت نیاز بکار گیرید.

 های آموزشی سفیران سالمت خانواده، میزان مصر  نمک، قند و روغن خود را مدیریت کنید.با شرکت در دوره  .10

 کند تا سالمندی سالم را تجربه کنید.های آموزشی سفیران سالمت خانواده به شما کمک میدوره .11

 ترک سیگار و قلیان آشنا شوید.های کند تا با روشسالمت خانواده به شما کمک میهای آموزشی سفیر دوره .12

 را کنترل کنید. تانرا محاسبه و وزن خود ده بدنیکند تا نمایه توبه شما کمک می خانواده های آموزشی سفیران سالمتدوره .13

جهه با سوختگی، تروما، بالیا و مسمومیت ناشی     ، اقدامات الزم در مواخانواده های آموزشی سفیران سالمت   با شرکت در دوره  .14

 از گاز مونواکسید کربن را فرا گیرید.

 های آموزشی سفیران سالمت خانواده، زمان مراجعه به پزشک به هنگام بروز سردرد را فرا بگیرید.  با شرکت در دوره .15

شرکت در دوره  .16 سالمت خانواده، با نحوه مراقبت از افراد    با  سفیران  شی  شنا       های آموز ضایعات نخاعی آ شی از  دارای ناتوانی نا

 شوید.

 های آموزشی سفیران سالمت خانواده، نحوه صحیح مسواک زدن و استفاده از نخ دندان را فرا گیرید.با شرکت در دوره .17

 سفیران سالمت خانواده، پیام آوران سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی .18

 



 

 

 

 

 

 

 

 هایمهضم
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 غیر ضمیمه( -)ضمیمه سالمتسطح خانه بهداشت/ پایگاه : (و رابط سالمت محله سفیر سالمت ماهانه ثبت) 1شماره  فرم

 سال:                              :                               تاریخ                                                                                                                                               
 

شماره  ردیف
پرونده 
 خانوار
 
 
 
1 

نام و نام 
خانوادگي 
سفیر 
 سالمت
 
 
2 

سطح 
 تحصیالت
 
 
 
 
3 

 رابط سالمت محله
4 

تاریخ 
 تولد
 
 
 
 
۵ 

 جنس
 
 
 
 
 
6 

 سفیر سالمت فعال* هاي آموزشيوضعیت دوره

10 

 بله
 

 خیر
 

شماره 
پرونده 
خانوارهاي 
تحت 
 پوشش

 ام دورهن
 
 
 

7 

 تاریخ
 
 
 

8 

/ آموز  فردي
 آموز  گروهي

 
9 

شركت در 
هاي آموز 
حداقل  گروهي

 یک بار در ماه

انتقال به 
اعضاي 
 خانواده
 

              

              

 یخ تكمیل فرم :تكمیل كننده فرم :                                                تار /بهورزنام و نام خانوادگي مراقب سالمت

 

ها را به اعضاي خانواده انتقال در جلسات آموزشي حداقل یک بار در ماه در طي شش ماه متوالي /  شش جلسه آموزشي بصورت نامتوالي در طي یكسال  شركت كرده باشد و آموختهفردي كه * سفیر سالمت فعال  

   دهد

 غیر ضمیمه( -)ضمیمه سالمتاه : سطح خانه بهداشت / پایگ1دستورالعمل تكمیل فرم شماره 

 غیر ضمیمه( و ماه و سال درج گردد. -در قسمت باالی فرم، نام خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی )ضمیمهگردد. این فرم ماهانه تکمی  می

 شود.: شماره پرونده الکترونیک خانوار نوشته می1در ستون شماره 

 شود.مت خانوار نوشته می: نام و نام خانوادگی سفیر سال2در ستون شماره 

 : آخرین مدرک تحصیلی سفیر سالمت نوشته می شود.3در ستون شماره 
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 شود.نده خانوارهای تحت پوشش نوشته میوو شماره پر( زده قسمت بله عالمت ) سفیر سالمت را تحت پوشش دارد، 15-20، : اگر سفیر سالمت4در ستون شماره 

 شود.  سالمت نوشته می : تاریخ تولد سفیر5در ستون شماره 

 شود.: جنسیت )مونث/مذکر( در این ستون نوشته می6در ستون شماره 

 شود.میهایی که سفیر سالمت شرکت کرده است، نوشته نام دوره: 7در ستون شماره 

 شود: تاریخی که دوره آموزشی را گذرانده است، نوشته می8در ستون شماره 

 گردد.شخا میی آموزش منحوه: 9در ستون شماره 

 شود.میزده ( گردد و در قسمت مربوطه عالمت )وضعیت فعالیت سفیر سالمت در این ستون مشخا می: 10در ستون شماره 
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 غیر ضمیمه( -)ضمیمه سالمتسطح خانه بهداشت/ پایگاه : (محله سالمت)ارزیابي رابط  2شماره  فرم
 :                                                             سال:تاریخ                                                                                                                                               

 نام و نام

 خانوادگي
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 تعداد

 دهخانوا

 تحت

 پوشش
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 مشاركت

 در

 و شناسایي

 آوريجمع

 اتاطالع

 جمعیت

 تحت

 پوشش
 
 

 
3 

 مشاركت

 فعال در

 جلسات

 آموزشي

 راهنماهاي

 خود

 مراقبتي
 
 
 
 

 
4 

همكاري در 

آموز  به 

سفیران 

سالمت 

 خانواده
 
 
 
 
 
 
 

۵ 

 انتقال

 مفاهیم

 مرتبط با

 سالمت

 جامعه به

 خانوارهاي

 پوشش تحت
 
 
 
 
 

6 

 پیگیري

 و خدمات

 هايمراقبت

 بهداشتي
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 سفیر جذ 

 سالمت

 دهاخانو
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 در مشاركت

 شناسایي

 محله مسایل

 طریق از

 نیازسنجي
 
 
 
 
 
 

 
9 

 در همكاري

 ملي هايطرح

 ايمنطقه و
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 مشاركت

 در

 هايفعالیت

 اجتماعي
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 شناسایي و

 جلب

 مشاركت

 خیرین

 در

 ارتقاي

 سالمت
 
 

 
 
12 

            
 

 

 تكمیل كننده فرم :                                                تاریخ تكمیل فرم : ز/بهورنام و نام خانوادگي مراقب سالمت

 

 :گرددمی تکمی / بهورز  سالمت مراقب توسط یکبار ماه 6 هر محله سالمت رابط فعالیت ارزیابی جهت فرم این اطالعات 

 

 شود نوشته محله سالمت رابط خانوادگی نام و نام : 1 ستون

 ارتباط دارند   محله سالمت و با رابط اندشده شناسایی که محله سالمت پوشش رابط تحت دهخانوا تعدادمنظور : 2 ستون

 سالمت/ خانه بهداشت است  پایگاه پوشش تحت هایدهخانوا اطالعات بازنگری و سرشماری هایهبرنام در مشارکت منظور: 3 ستون

 است مراقبتی خود راهنماهای ازیمج و آموزشی جلسات در فعال حضور: منظور 4 ستون
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 به سفیران سالمت خانواده تحت پوشش است  ها : منظور همکاری در انتقال آموزش5 ستون

 هایدهخانوا از تصادفی  طور به مرتبط / بهورزسالمت  مراقب است  الزم که دهندمی انتقال دهخانوا سالمت  سفیران  به آموزشی  هایسته ب راساس ب محله : رابط سالمت 6 ستون 

   نماید ارزیابی را دهخانوا 2 محله، سالمت رابط هر پوشش تحت

  است  های به موقعمراقبت پیگیری: منظور 7 ستون

 است محله رابط سالمت توسطده خانوا سالمت سفیر جذب: منظور 8 ستون

ستفاده  با مسائ   فعر برای اقدام و راهکارها یافتن محله، مسائ   شناسایی   در محله مردم همکاری جلب: منظور 9 ستون   بر مبتنی هایروش سایر  یا نیازسنجی  هایروش از ا

  است شواهد

 است  شهرستانی یا و استانی ،کشوریهای طرح در محله سالمترابط  همکاری: 10 ستون

 هیات در مشارکت  خصوصا   است  گردیده منطقه آن تیسالم  ارتقای و توسعه  به منجر که اقدامی گونه هر در مشارکت  اجتماعی، هایفعالیت در مشارکت  از منظور:  11 ستون 

 است بهداشت شورای و مرکز امنای

  است محله سالمت رابط توسط خیرین شناسایی و جذب منظور همکاری در :12 ستون
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 برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت
 (1398)شروع برنامه اول آذر ماه 

 چه کارهایی در وزارت باید انجام شود؟
ردی

 ف
 خرداد اردیبهشت   فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر                                                      عنوان  

یه )دکتر            1 تاح مه افت نا یه بر ته
 فرخی(  

13/08/1398                                     

                                     14/08/1398 نهایی کردن برنامه ادغام   2
                                     14/08/1398 تعیین دقیق فرایند اجرا   3
ــاخص 4 یابی    تعیین شـ های ارز

 برنامه  
14/08/1398                                     

                                     19/08/1398 آماده کردن محتوا  5
گزارش         6 فرمــت ارازــه  هیــه  ت

 پایلوت  
20/08/1398                                     

ــامانه   7 ــازی س ــس س های  مناس
 پرونده الکترونیک  

22/08/1398                                     

                                     22/08/1398 های تبلیغاتی تهیه پیام 8
                                     23/08/1398 تهیه لوگو   9

                                      برای هر دانشگاه  FPتعیین 10
ــا روابو عمومی          11 همــاهنگی ب

 )دکتر جهانپور(
                                     

سامانه      12 شخص کردن تکلیف  م
زندگی )جلســه با دکتر صــفی 

 خانی(

                                     

                                     تهیه برنامه مشــارکت معاونت    13

 دستور عمل اجرایي
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 آموزشی در برنامه )دانشجو
) 

                                      جلسه آقای وزیر با ذینفعان  14

شگاه )هماهنگی       15 سه دان سه  جل
 قبل از اجرا(  

28/08/1398                                     

ــیــابی  انجــا 16 م پــایو و ارزشـ
 پایلوت

                                     

ــامــه   17 جرای       برن برای ا یزی  ر
 کشوری  

01/11/1398                                     

                                     22/02/1399 بندی پایلوت  جلسه جمع 18
                                      خالقیت و نوآوری 19
                                     13/03/1399 اعالم کشوری برنامه  20

 

 



 |الزامات و استانداردهای ادغام برنامه  | 56

 نامه هر خانه یک پایگاه سالمتبرب
 (1398)شروع برنامه اول آذر ماه 

 چه کارهایی در سه دانشگاه باید انجام شود؟

 اسفند بهمن دی آذر انآب مهر  عنوان                                                         ردیف

                          تشکیل تیم دانشگاهی 1

                          دانشگاهی و مراکز پایلوت FPانتخاب  2

                          طرح در هیئت رزیسه 3

                          برنامه عملیاتی پایلوت 4

                          جلس مشارکت ذینفعان 5

                          ایجاد هماهنگی محلی 6

                          سازیتشکیل تیم مستند 7

                          شناسایی اسپانسر برنامه 8

                          جذب سفیر و رابو بر اساس دستور عمل 9

                          داوطلبین و سفیرانآموزش محتواها به مراقبین و  10

                          روزه دانشگاه ها 15گزارش  11

 

 

 

 دستور عمل اجرایي



 منابع
شهرام و همکاران. رفیعی - شگیری و کنترل           فر  سند ملی پی ستای  سالم: در را سبک زندگی  نارنوب ملی ارایه خدمت برای ترویج 

 .1398داشت، درمان و آموزش پزشکی، ناشر: تندیس غیر واگیر، به سفارش وزارت بههای بیماری

شهرام و همکاران. رفیعی - شر:             فر  شکی، نا شت، درمان و آموزش پز شیوه نامه اجرایی، وزارت بهدا سالمت جامعه:  سنجی  برنامه نیاز

 .1395تندیس 

و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت،   وزارت بهداشت درمان ،دستورالعم  اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی فر شهرام و همکاران.  رفیعی -

 .1394 ، ناشر: مجسمهدفتر آموزش و ارتقای سالمت

داشت، دفتر  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت به   ،فنی خودمراقبتیهای مجموعه گزارشفر شهرام و همکاران.  رفیعی -

 .1393 آموزش و ارتقای سالمت

، وزارت بهداشت  )ویژه پزشک خانواده و تیم سالمت(   ها برای خودمراقبتیدسازی خانواده راهنمای توانمنفر شهرام و همکاران.  رفیعی -

  .1393 ، ناشر: مهر راوشدرمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، دفتر آموزش و ارتقای سالمت

موزش پزشکی، معاونت  وزارت بهداشت درمان و آ ،بسته خدمت خودمراقبتی، همیاری و مشارکت جمعیفر شهرام و همکاران. رفیعی -

 .1393مهر متین،  ناشر: ،بهداشت، دفتر آموزش و ارتقای سالمت

شهرام و همکاران.  رفیعی - شت درمان و آموزش   ،برنامه آموزش و ارتقای سالمت مبتنی بر توانمندسازی مردم و جوامع  فر  وزارت بهدا

   .1384پزشکی، معاونت بهداشت، دفتر آموزش و ارتقای سالمت، ناشر: تندیس، 

 

 
 


