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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬار ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ از واﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و ﺣﺮﻛﺖ از درﻣﺎن ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ،ﻧﻘﺶ ﻣـﺮدم
در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢ زﻳﺴﺘﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲﻫﺎي ﺟﺰﻳـﻲ ،ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي
ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ  65ﺗﺎ  85درﺻـﺪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎ از ﻧـﻮع
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺳﺖ.
»ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ« ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﺪار ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺧﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷـﺎن اﻧﺠـﺎم
ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ،رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧـﻮد ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ ،ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺟـﺴﻤﻲ ،رواﻧـﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ ،از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮادث ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨـﺪ و
ﻧﻴﺰ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎد ﻳﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،اﺻﻼح ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ،ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤـﺎري ،ﺧـﻮد ارزﻳـﺎﺑﻲ ،ﺣﻔـﻆ
ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ در درﻣﺎن و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ.
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ،اﻓـﺰاﻳﺶ رﺿـﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤـﺎران ،ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺷـﺪن اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺧﺪﻣﺎت )ﻧﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره اراﻳﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ،ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺰﻳـﺖ ﺑﻴﻤـﺎران ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ( و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲﺷﻮد )در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺰﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗـﺎ
40درﺻﺪ،ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺰﻳﺖﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺗﺎ 17درﺻﺪ،ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺰﻳﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺗﺎ 50درﺻﺪ،ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ  50درﺻﺪ،ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل دوره اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗـﺎ  50درﺻـﺪ ،ﻛـﺎﻫﺶ و ﻳـﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣـﺼﺮف
داروﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ روزﻫﺎي ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر ﺗﺎ 50درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﻦ ،ﻧﺸﺎن از آن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﻜﻲ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ،ﻣـﻲﺗـﻮان
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ  7درﺻﺪي را در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎي ﺳـﻄﻮح ﭘﺎﻳـﻪ و
ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﺎران و ﭘﺬﻳﺮشﻫـﺎي ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲدﻫـﺪ .در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ارزش ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ  7درﺻﺪي ﻣﻌﺎدل  4/4ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻴﻠﻲ واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ  20درﺻﺪي ﺑﺎ اﺟﺮاي روﻳﻜﺮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣـﺮدم ،ﺧﺒـﺮ
ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﺣـﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  ،1394/7/18ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 300/11036د ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
ﺑﺮاي اﺟﺮا ،اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ.
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300/11036د
1394/07/18
دارد
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ...
ﻣﻮﺿﻮع :ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ اول
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
اﺳﺘﺤﻀﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻛﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ اول« ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 300/14828د ﻣﻮرخ  93/10/10ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ آن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي و ارﺗﻘﺎي واﺣﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ اول ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ:
 -1ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ اول« در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ و اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد،
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ اول ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺮاﻛﺰ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ »ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ اول«  ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ادﻏﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺳﻨﻲ )ﺑﻮﻛﻠﺘﻬﺎ( ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ،اﺧﺘﻼﻻت و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد
در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ ،در اﺧﺘﻴﺎر اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 -3ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎري ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ،ﺗﺸﺨﻴﺺ
زودرس ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ) ...ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد( ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﻟﺬا از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي
ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد داراي ﻣﺸﻜﻞ )اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ و
اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -4ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻻن )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺎ و ﺳﻤﺎ(،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﻗﺎﻟﺐ »ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ادﻏﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  «...اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 -5ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
ﺳﻼﻣﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي« و ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﺎل ﺟﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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واژه ﻧﺎﻣﻪ
 ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ،درك و ﻓﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺗـﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي و ﻋﻤـﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ

ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻀﻮي از اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  8ﻛـﻼس ﺳـﻮاد ﺧﻮاﻧـﺪن و ﻧﻮﺷـﺘﻦ دارد و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻌﺎل از ﺳﻼﻣﺖ ﺧـﻮد و اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده و
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
 ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎل

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد:
ـ ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ ﻓﺮدي :ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد
ـ ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار و اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ـ ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ /اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري /ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﮔـﺮوهﻫـﺎي
ﺧﻮدﻳﺎر
 ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎري

ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺪون ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
 ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ /ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﮔﻴﺮ اﻗﺪام اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑـﺮاي
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪارﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﮔﻴﺮ اﻗﺪام اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد،
داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و اوﻟﻴﺎي ﻣﺪرﺳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺋﺘﻼﻓـﻲ از اﻋـﻀﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن،
ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا ،ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

 ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺋﺘﻼﻓـﻲ از ﺷـﻬﺮوﻧﺪان آن

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا ،ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت

 ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي

ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﺪار ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺧﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧـﺎﻧﻮادهاش اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲدﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻟﻢ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ،رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺟـﺴﻤﻲ ،رواﻧـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﺧﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮادث ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﺪ ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻌﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎد ﻳﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ.
 ﺧﻮدﻳﺎري

ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺧﻮدﺟﻮش اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ آرﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ دارﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ
ﺳﻼﻣﺖﺷﺎن ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪ ،از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري و آﺳﻴﺐ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎ اﻓﺮاد در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻢ و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
 رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

رﺳﺎﻧﻪ /ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد )ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ( ،ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ،
اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ،اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺪاﺧﻼت ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ

ﻣﺪاﺧﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت در اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺪف ،ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا ،ﭘﺎﻳﺶ و
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻛـﺪ ﻣﻠـﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﭘﻮرﺗﺎل ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﻻزم و ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادهاش را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨـﺪ .ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رﻣـﺰ ﻋﺒـﻮر و اﻟﺰاﻣـﺎت ﻻزم و ﺣﻔـﻆ ﺣـﺮﻳﻢ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ،اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﻮرز ،ﻛﺎردان/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده وي ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣـﻮزش
و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ذﻳﺼﻼح ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
وزارت ﻣﺘﺒﻮع در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
 ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻛﺎر ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ

ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺤﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ ... ،ﺑـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠـﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻛﺎر ارﺗﻘﺎ دﻫﻨـﺪه ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻮد .ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻛﺎر ﻋﻀﻮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺪوام ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻳﻦ اﺋﺘﻼف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه را اﺟﺮا ،ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
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دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

رﺳﺎﻟﺖ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ،اﻣﻴﺪ ،آﮔﺎﻫﻲ ،ﻣﻬﺎرت و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻓﺮدي ،ﮔﺮوﻫﻲ و ﺟﻤﻌﻲ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤـﺴﺎﻻن و ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ،اوﻟﻮﻳـﺖﺑﻨـﺪي ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮاي
ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي در اوﻟﻮﻳﺖﺷﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ،ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻫﻤﻴـﺎري
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ ،ﻧﺸﺎط و ﺑﻬﺮهوري ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻬـﺎﻧﻲ را ﻛـﻪ در آن
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻼن ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ـ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺳـﻼﻣﺖ اﺑﻼﻏـﻲ از ﺳـﻮي ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮي :ﺑﻨـﺪ  1ﺟـﺰء ) 2آﮔـﺎهﺳـﺎزي ﻣـﺮدم از ﺣﻘـﻮق و
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي رﺷـﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ و اﺧـﻼق
اﺳﻼﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ( ،ﺑﻨﺪ ) 2ﺗﺤﻘﻖ روﻳﻜﺮد ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ در ﻫﻤﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ،ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ و
ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮ درﻣﺎن (....،و ﺑﻨﺪ ) 11اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﭘـﺬﻳﺮي ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻓـﺮد ،ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗـﺄﻣﻴﻦ ،ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و رﺳﺎﻧﻪاي ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ(
ـ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ :ﺑﻨﺪ ) 1ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺎاﻧﮕﻴﺰه ،ﺷﺎداب ،ﻣﺘﺪﻳﻦ ،وﻃﻦدوﺳـﺖ ،ﺟﻤـﻊﮔـﺮا،
ﻧﻈﻢﭘﺬﻳﺮ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮا( و ﺑﻨﺪ ) 6ارﺗﻘﺎي اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐﻫـﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻋﺘﻴﺎد ،ﺳﻮاﻧﺢ ،آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ(
ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ :اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻧﻈـﺎم
ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪارس ،ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ،ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﺑﻴﻤـﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ
اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ

ﻫﺪف ﻛﻤﻲ

*

ﻋﻨﻮان

وﺿﻌﻴﺖ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﺳﺎل 94

واﺣﺪ

ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
95

96

ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد
ﺳﻼﻣﺖ از
%25
%10
ـ
ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺎزي
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز
74/8 71/4
68
ﻣﺮدم،
ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي
درﺻﺪ ﻣﺪارس
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش
%40
%20
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪارس ﻛﺸﻮر
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد
* ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺿﻤﻴﻪ ﺷﻤﺎره  8آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  70درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان  25درﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ

درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

10

97

98

99

%40

%55

%70

78/2

81/6

85

%60

%80

%100
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راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .1ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
 .2ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:
ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ
ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي /روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎري
ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ
 .3اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ:
ـ اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ـ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ /ﺷﻮراﻫﺎ
ـ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ
ـ اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ
 .4آﻣﻮزش:
ـ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزش آن ﻻﻳﻦ  /ﺣﻀﻮري ﺑﺮاي ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ
ـ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزش آن ﻻﻳﻦ /ﺣﻀﻮري ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎي ارﺗﻘﺎي دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ـ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزش آن ﻻﻳﻦ /ﺣﻀﻮري ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮي /روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎريﻫﺎ
ـ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﻴﻢ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
 .5ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ درون ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
 . 6ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
 .7ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس
 . 8اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارشدﻫﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
 .9اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ:
ـ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس
ـ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ـ ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ
ـ ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ
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ﻓﺼﻞ  :1ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺪف
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ /ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ،ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي /روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎري ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش
و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ /داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل 94
ردﻳﻒ
.1

ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻬﺮان

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
2,860,190

.2

ﻛﺎﺷﺎن

450,000

.4

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

5,340,000

ﻣﺮﻛﺰي

1,454,521

.3
.5

.6

ﻗﻢ

ﻗﺰوﻳﻦ

1,300,000
1,274,579

.7

داﻧﺸﻜﺪه ﺳﺎوه

320,294

.9

داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺪ آﺑﺎد

0

ﺑﻮﺷﻬﺮ

1,171,920

.8

ﻫﻤﺪان

1,812,492

.10

ﻓﺎرس

.12

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ

714,008

ﺟﻬﺮم

227,000

.11
.13
.14
.15

.16

ﻓﺴﺎ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ

300,000

ﺳﺒﺰوار

480,000

.19

ﮔﻨﺎﺑﺎد

.21
.22
.23
.24
.25

.26

113,700

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
اﺳﻔﺮاﻳﻦ

135,000

ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

503,596

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ

3,634,821

داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺮان

5,100,000

داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮاﻏﻪ

.27
.29

ﻛﺮدﺳﺘﺎن

.30

785,596

900,000

ﻛﺮج

.28

4,864,499

داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم

.17

.20

226,173

275,534

ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

.18

4,200,000

اﺻﻔﻬﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن

12

299,654

2,450,000
4,660,415

1,552,355

1,882,549
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.31

اﻳﻼم

.33

ﺷﻮﺷﺘﺮ

.32
.34
.35

ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز

3044760

داﻧﺸﻜﺪه دزﻓﻮل

764,683

ﮔﻴﻼن

2,480,884

آﺑﺎدان

.36

.37

ﻛﺮﻣﺎن

.39

ﺟﻴﺮﻓﺖ

.38
.40
.41
.42

.45

.46

ﺑﻢ

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﺎﺑﻞ

517,264

ﮔﻠﺴﺘﺎن

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ

.57
.58

3,168,713

ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

1,538,925

ﺷﻬﻴﺪﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد

1,100,000

ﺳﻤﻨﺎن

407,000

ﺷﺎﻫﺮود

244,856

زﻧﺠﺎن

.53

.56

1,900,053

ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري

.52

.55

2,678,183

987,004

.49

.54

672,000

1,977,300

زاﺑﻞ

.51

1,540,000

303,861

.47

.50

700,000

رﻓﺴﻨﺠﺎن

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

.48

221757

301,000

ﻣﺎزﻧﺪران

.43
.44

573,683

اردﺑﻴﻞ

1,650,829
430,552

1,100,000
1,400,000

داﻧﺸﻜﺪه ﻻرﺳﺘﺎن

238,844

داﻧﺸﻜﺪه اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ

749,000

داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺒﻬﺎن

ﺟﻤﻊ

داﻧﺸﻜﺪه ﮔﺮاش

13

210,000
47,000

80,237,047
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ﻓﺼﻞ  :2ﻛﻠﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻟﻒ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ:

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ،اﻟﮕﻮي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺎ را ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ روﻳﻜﺮدي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم ﺣـﺎل
و آﻳﻨﺪه ﻣﻲﺳﺎزد .ﻣﺮدم در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻘﺎن ﺳﻼﻣﺖ ،ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪﺟﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛـﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺣﺎﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻋﻤﻠﻜﺮدي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺪاوم ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي اداﻣﻪ
ﺣﻴﺎت و ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﻲ ،رواﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻨﻮي و رﺷﺪ ﻓﺮد در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺣﻴـﺎت و
ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮد اﻋﻤﺎل ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢ زﻳﺴﺘﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﺟﺰﻳﻲ ،ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در
ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ و در ﺗﻤـﺎﻣﻲ دورانﻫـﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ اﺳـﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﻦ ،ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻣـﻲﺗـﻮان ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﻳﻲ  7درﺻـﺪي را در
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺿﺮوري و
ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.


ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ:
 oﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺷﻮد؛
 oﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 oرﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 oاز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ ﺷﻮد و ﺑﻬﺮهوري اﻓﺮاد و ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮدم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 oﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 oﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ /ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ درﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 oاﻗﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 oﺷﻤﺎر ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 oﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
 oﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛
ـ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

 oﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي

ﻫﺪف در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد؛ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ .ﺳﻔﻴﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋـﻀﻮي از اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  8ﻛﻼس ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
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ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻌﺎل از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاري ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ
ﻋﻀﻮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎري ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎري ،ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺪون ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ(.
ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري /آن ﻻﻳﻦ ﻣـﻲﮔﺬراﻧـﺪ )ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑـﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺳـﻔﻴﺮ
ﺳﻼﻣﺖ(:
ـ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ )ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﺟﺰﻳﻲ ،ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ/ﺣﺎد(
ـ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ـ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ـ ﺳﺎﻳﺮ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ )ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪه(
 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

 .1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺟﻠـﺐ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .2ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه/
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .3ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺒﻜﻪ و روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔـﺮوه آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .4ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ )زﻳﺞ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،راﻫﻨﻤﺎﻫـﺎي ﻣﻠـﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده،
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ( ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺣـﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ )ﺑﻬﻮرزان ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳـﺎﻳﺮ
واﺣﺪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه( ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 .5ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮم و ﭼﻚﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره (1
 .6ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي ﻣﻠﻲ /ﻣﻨﻄﻘﻪاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎسﺳﺎزي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﻮرﺗـﺎل ﻣﻠـﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ در ﺷـﺮوع و در
ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ
 .7ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬـﻮرز/
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش
و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﻮرزان )ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ
اﺑﻼغ ﺷﺪه(
 .9ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻀﻮري ﺑﺮاي ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑﻬـﻮرزان )ﺗﻜﻤﻴـﻞ
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  1در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره (1
 .10ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزشﻫﺎي ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ
 .11ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ ﺳـﻼﻣﺖ )ﺷـﺮح وﻇـﺎﻳﻒ ﺳـﻔﻴﺮ ﺳـﻼﻣﺖ در
ﺻﻔﺤﻪ ،...ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره (1
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 .12ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ
 .13ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ
 .14ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺ "درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓـﺮدي" ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ
ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .15ﺛﺒﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳـﻼﻣﺖ/
ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .16ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .17ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت
ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي
ﻓﺮاﺧﻮان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮار از ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮار

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﻓﺮدي

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮار از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺛﺒﺖ

ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ

ﻧﺎم ﻛﺮده اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻲ

ﺑﻠﻲ
آﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز
ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ در
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار وﺟﻮد
دارد؟

آﻳﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻣﻨﺪ/
ﻛﺎرﮔﺮ /ﻃﻠﺒﻪ /ﺑﺴﻴﺠﻲ/
داﻧﺸﺠﻮ  /داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻣﻘﻄﻊ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ؟

ﺧﻴﺮ
ﺧﻴﺮ

ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ  8ﻛﻼس

اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎري

ﺳﻮاد دارد؟

ﺑﻠﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎري

ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل

1
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1

ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري /آﻧﻼﻳﻦ

آﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه )75
درﺻﺪ اﻣﺘﻴﺎز( را

ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻲ

ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ از
ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ

18

ﺧﻴﺮ

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت

 oﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻫﺪف در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ،اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ در ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر،
ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـﺎن اﺳـﺖ .ﺑـﺮاي
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ در ﻣﺤﻞﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺤﻞ ﻛﺎر دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻛﺎرﮔـﺎه،
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و  ( ...ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي  20ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ:
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

 ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا
 ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا

 اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
 ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا

 اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن )ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و  ( ...ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

 رﻳﻴﺲ /ﻣﺪﻳﺮ /ﻣﺴﻮول ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن

 رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن

 ﻣﺪﻳﺮ ) HSEدر ﺻﻮرت وﺟﻮد  HSEدر ﺳﺎزﻣﺎن(

 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن )ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﮕﺮ ،راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ(... ،

 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪي ﺑﺎﻻي  500ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ(
 ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ /داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﮕﺎه )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ(
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ(

 اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:


ﻣﺪﻳﺮ  /ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪرﺳﻪ



ﻣﺮﺑﻲ /راﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪرﺳﻪ



ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ



ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ



ﻣﺮاﻗﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺪرﺳﻪ



ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان



ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮاﺑﻴﺎن



ﻣﺴﻮول ﺑﻮﻓﻪ و ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
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 وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:


ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ



ﺗﻌﻬﺪ در اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت



ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ




ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت )ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر(
ﻫﻤﻜﺎري در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن



ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ



ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ )ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه( و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ




درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اﺟﺮا و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﺻﻼح /ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ /داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ،ﻓﺮاﺧـﻮان ﻋـﻀﻮﻳﺖ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ،اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦ ،ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮان ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ(،
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر)ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﻣﺤﻴﻂﻫـﺎي ﺣـﺎﻣﻲ ﺳـﻼﻣﺖ،
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ( ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺎرﮔﺎهﻫـﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ آنﻻﻳﻦ /ﺣﻀﻮري ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا و
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻋـﻀﺎي ﺷـﻮراي ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﻮرﺗـﺎل ﻣﻠـﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

 .1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺟﻠـﺐ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .2ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه/
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .3ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .4ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ روﺳﺎ و ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ و ﺟﻠـﺴﺎت ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس
آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .5ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻮرﺗـﺎل ﻣﻠـﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ) ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره  (2ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 .6ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮم و ﭼﻚﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره (1
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت

 .7ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش
و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .8ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻣﻠﻲ  /ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺮاي ﺣﺴﺎسﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ و
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺎﻧـﺎلﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺮوع و در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ
 .9ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﻮراﻫﺎي ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .10ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ
ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .11ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر )در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاري دورهي ﺣﻀﻮري( ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .12ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮم ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره  (1ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن/
داﻧﺸﮕﺎه
 .13ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻃﺒـﻖ ﭼـﻚ ﻟﻴـﺴﺖ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .14ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺣـﺎﻣﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ،درﺻـﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ،درﺻﺪ ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز/
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش
و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .15ﺛﺒﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ
ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .16ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛـﺎردان ﻳـﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .17ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛـﺎردان ﻳـﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
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دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1
ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻛﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ دارد؟

ﺑﻠﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﻳﻦ /ﺣﻀﻮري
ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻞ

آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد

ارﺳﺎل ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻲ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر در اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل

ﺧﻴﺮ
آﻳﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻲ
ﺗﺪاوم ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر در اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ
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ارﺳﺎل ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﺑﺮاي اﺻﻼح
و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﻮرﺗﺎل

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت

 oﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻫﺪف در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤـﻴﻂﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ .ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ ﻫـﺪف،
ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎع ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـﻴﻦ وزارت ﻣﺘﺒـﻮع و ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ  93/11/29ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره .(3
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ /داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮراﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﻓﺮاﺧـﻮان ﻋـﻀﻮﻳﺖ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ،اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦ ،ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا( ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺎرﮔـﺎهﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ
آنﻻﻳﻦ /ﺣﻀﻮري ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺛﺒـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ در ﭘﻮرﺗـﺎل ﻣﻠـﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﺟـﺮا و
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﺤﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠـﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

 .1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻳﺮ واﺣـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و
ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .2ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ داﻧـﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .3ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻴـﻪ
و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .4ﺑﺮﮔــﺰاري دورهﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣﻠــﻲ ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ :ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ در ﭘﻮرﺗــﺎل ﻣﻠــﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره  (4ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 .5ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮم و ﭼﻚﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره (1
 .6ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي /روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎريﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ ﺳـﻼﻣﺖ/
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .7ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي /روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎريﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .8ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي /روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎريﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ/
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .9ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎ )در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري دورهي
ﺣﻀﻮري( ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .10ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮم ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره  (1ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن/
داﻧﺸﮕﺎه
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دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

 .11ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي /روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎريﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻖ ﭼﻚ
ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .12ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ
ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .13ﺛﺒﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ
ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .14ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳـﻼﻣﺖ /ﻛـﺎردان ﻳـﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .15ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳـﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت

ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي /روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎري ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

ﻓﺮاﺧﻮن ﻋﻀﻮﻳﺖ درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮرا در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ دارد؟

ﺑﻠﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آنﻻﻳﻦ ﻳﺎ ﺣﻀﻮري
ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل

آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻴﺮ
ارﺳﺎل ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد
ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻲ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎ /روﺳﺘﺎﻫﺎ /ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل

آﻳﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟

ارﺳﺎل ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﺑﺮاي اﺻﻼح و
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﻮرﺗﺎل

ﺑﻠﻲ
ﺗﺪاوم ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎ /روﺳﺘﺎﻫﺎ /ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ
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دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

 oﺧﻮدﻳﺎري

ﻫﺪف در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﺜﺒـﺖ ،ﻫﻤـﺪﻟﻲ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻋـﺎﻃﻔﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك ﮔﺬاﺷـﺘﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت و راهﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﻔﻴﺮان
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ /داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇـﻒ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺮاي 4
ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ،دﻳﺎﺑﺖ ،ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﺎ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﺮك دﺧﺎﻧﻴـﺎت،
ﻛﺎﻫﺶ وزن (...،ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻃـﻼعرﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ
ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر )از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ،آﻣﻮزشﻫـﺎي
ﮔﺮوﻫﻲ/ﻓﺮدي ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري و  ،( ...ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ داوﻃﻠـﺐ در ﭘﻮرﺗـﺎل ﻣﻠـﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ،
اراﻳﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ اﻋﻀﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل و ﻳـﺎ ﺣـﻀﻮري )ﺿـﻤﻴﻤﻪ ﺷـﻤﺎره  ،(5ﺑﺮﮔـﺰاري دورهﻫـﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ آنﻻﻳﻦ ﻳﺎ ﺣﻀﻮري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ،ﻧﻈﺎرت دورهاي ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳـﺎر،
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ زﻳﺮ را در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري /آنﻻﻳﻦ ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪ:


ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳﺮﻃﺎن



ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ



ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ )ﭼﺎﻗﻲ ،ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن ،دﺧﺎﻧﻴﺎت(... ،




ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ

 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

 .1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .2ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳـﺎر ﺑـﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﮔـﺮوه آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 .3ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻴـﻪ
و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .4ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮم و ﭼﻚﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره (1
 .5ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻣﻠﻲ /ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑـﺮاي ﺣـﺴﺎسﺳـﺎزي ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در ﭘﻮرﺗـﺎل ﻣﻠـﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔـﺮوه آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ در ﺷـﺮوع و در
ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ
 .6ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ داوﻃﻠﺐ در ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺠﺎزي ﻳـﺎ ﺣﻘﻴﻘـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﻮرﺗـﺎل
ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .7ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه در ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ
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ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ

.8
ﺳﻼﻣﺖ
 .9ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﻮرزان ﻳﺎ ﭘﻮرﺗﺎل
 .10ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ
 .11ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻛـﺎردان ﻳـﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .12ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺ "درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻳﺎري" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ ﺳـﻼﻣﺖ/
ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .13ﺛﺒﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻬـﻮرز /ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ
ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .14ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ
درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .15ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﻛﺎردان ﻳـﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
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ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر
ﻓﺮاﺧﻮان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﻮدﻳﺎري در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ داوﻃﻠﺐ در ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺠﺎزي ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه در ﭘﻮرﺗﺎل

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه
ﺧﻮدﻳﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ
دارد؟

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺠﺎزي

ﺑﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ/ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻞ

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﺑﻬﻮرز

اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه

ﺑﺮﮔﺰاري
آﻳﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻴﺮ
دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز
ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه دارد؟

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻲ
ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ

ﻧﻈﺎرت دورهاي ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر

ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺼﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر از
ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ

آﻳﺎ در ﭘﺎﻳﺶ ،ﮔﺮوه  %70اﻣﺘﻴﺎز
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده
اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻲ
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوه
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ﺧﻴﺮ

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت

ب( ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑـﺮاي اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت
ﺻﺤﻴﺢ در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﺳﻮاد
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ
دﻻﻳﻞ زﻳﺎدي ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ،در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺳـﻮاد ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ
اﺳﺖ.
 ﻓﻮاﻳﺪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ:
ـ اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ
ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
ـ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري
ـ درك ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ـ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ـ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ـ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ـ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ـ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ـ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﻦ ،درآﻣـﺪ ،وﺿـﻌﻴﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ،ﺳـﻄﺢ
آﻣﻮزش و ﻧﮋاد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮيﺗﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﻟـﺬا ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ در ﮔﺰارﺷـﻲ ،ﺳـﻮاد
ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1393اوﻟﻴﻦ ﺳـﻨﺠﺶ
ﻣﻠﻲ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺸﻢ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  25درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:
ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ،ﺳـﻨﺠﺶ ﺳـﻮاد
ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل  93در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎي آﺗﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي واﺣﺪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣـﻮزش
و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﻮد:
 در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲﮔـﺮدد ﻛـﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري اﺳﺖ.

29

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

 در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲﮔـﺮدد ﻛـﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري اﺳﺖ.
 -2درﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠـﺖ و
ﻳﺎ ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن در ﻫﺮﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد:
ـ ﺧﻮاﻧﺪن
ـ دﺳﺘﺮﺳﻲ
ـ ﻓﻬﻢ و درك
ـ ارزﻳﺎﺑﻲ
ـ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و رﻓﺘﺎر
 -3ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺎﺧﺺ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه آﻣـﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ذيرﺑﻄﺎن ،ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.
ج( ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ

ﻫﺪف از آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ،اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ و اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﺳﺖ در روش زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﺗﻮﺟﻪ و درك ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ
و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﻜﺎر را ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﻴـﺴﺮ ﺳـﺎزد
ﺿﺮوري اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ،اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮﻳﻦ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ.
ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و روشﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺤﻴﺢ
رﺳﺎﻧﻪ و ﻳﺎ روش آﻣﻮزش ،اﻣﺮ ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي دﻗﻴﻖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎﻳﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ
)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس( ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺮدآوري ،اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺟـﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣـﻞ ،دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ،ارزﻳـﺎﺑﻲ و رﺗﺒـﻪﺑﻨـﺪي ﻛﻠﻴـﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺸﻮر راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ )ارس(

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣـﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ ) ،(http://aras.behdasht.gov.irﺑـﺎ ﻫـﺪف ﮔـﺮدآوري ،اﻳﺠـﺎد ﺑﺎﻧـﻚ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ،ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻛﻠﻴﻪ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در ﻣﺮاﻛـﺰ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻛﺸﻮر راه اﻧـﺪازي ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻳـﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻧﻈـﺮ دارد ،ﻫـﺮ ﻳـﻚ از
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه را از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،اﺟﺮا و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ و در ﭘﺎﻳﺎن رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻛﻨﺪ.
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮماﻓـﺰار ،رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎي
آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﺎرﻛﺮد و اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻫـﺮ
ﻛﺪام ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ
ﺷﺪه و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ،وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد
ﺗﻮﻟﻴــﺪ و ﻋﺮﺿــﻪ اﻳــﻦ رﺳــﺎﻧﻪﻫــﺎ ﺑﺮرﺳــﻲ و
ﺧﻼءﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را
دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻧـﻮع رﺳـﺎﻧﻪ ،داﻧـﺸﮕﺎه
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـــﺪه ،ﻣﻮﺿـــﻮع رﺳـــﺎﻧﻪ و ﺳـــﺎﻳﺮ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارشﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ در آزﻣﻮن اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻧـﺮم
اﻓﺰار ﺷﺮﻛﺖ و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه در آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﻗـﺪام
ﻛﻨﻨﺪ) .ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره(6
اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه را در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ:
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ
ـ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ
ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف
ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ـ اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﺳﺎﻧﻪ

ـ ﻣﺤﺘﻮا )دﻗﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﺟﺬاﺑﻴﺖ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ(
ـ ﺳﺎﺧﺘﺎر) ﻋﻨﻮان ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،اراﻳﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،روشﻫﺎي اراﻳﻪ(.... ،

 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا/ﺗﻮﻟﻴﺪ

ـ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺟﺮاي رﺳﺎﻧﻪ

 ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ /ارزﺷﻴﺎﺑﻲ

ـ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن

ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ،ارزﻳﺎﺑﻲ و در ﭘﺎﻳﺎن رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﺎرﻛﺮد و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ
ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺧﻼءﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ
ﻣﻲﺷﻮد .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ /داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪه ﺷﺪه
در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴـﺰ در
ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪذﻛﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻣﻜـﺎنﭘـﺬﻳﺮ
اﺳﺖ.
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 ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

 .1ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ آﻳـﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ )ﺿـﻤﻴﻤﻪ ﺷـﻤﺎره  (7ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .2ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ و
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 .3ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .4ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .5ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﻲ ﭼﻬﺎرم و درﺻـﺪ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﺼﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .6ﺛﺒﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘـﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .7ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
 .8ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن /داﻧﺸﮕﺎه
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ﻓﺼﻞ  :3آﻣﻮزش
ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎي درﮔﻴﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺧﺪﻣﺖ ،آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧـﺪﻣﺖ را درﻳﺎﻓـﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ اﺳﺖ:

ﺑﺮآورد زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻲ )ﺳﺮﻓﺼﻞ آﻣﻮزﺷﻲ(
زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻲ )ﺳﺮﻓﺼﻞ آﻣﻮزﺷﻲ(

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري
8
8

16

راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده

8

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﺷﻮراﻫﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

8

ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ

8

8

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

36

ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻤﻊ

100
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دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

ﻓﺼﻞ  :4ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ ﺷـﺪه در واﺣـﺪﻫﺎي اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ،اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫـﺎي ﺧـﺪﻣﺎت و ﭼـﻚ
ﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ،ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺎ اﻣـﻀﺎي ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻃـﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره 300/11036د ﻣـﻮرخ  1394/7/18اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫـﺎي ﺧـﺪﻣﺎت و
ﭼﻚﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه /داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻮاﻟﻲ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺎﻳﺶ در
ﻫﺮ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ:

 -1ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص:
 ﺑﻬﻮرز

 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ

 ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 -2ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺧﺼﻮص:
 ﺑﻬﻮرز

 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ

 ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

 -3ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت ﻣﺘﺒﻮع در ﺧﺼﻮص:



ﺑﻬﻮرز

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ

 ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ




ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

 ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره (1

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺣـﻮزه
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺣـﻮزه ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ
داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
34
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 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻮرز

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر

 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻮراﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
 ﻓﺮم ﮔﺰارش دﻫﻲ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر

 ﻓﺮم ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻮرا /ﺳﺎزﻣﺎن

 ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 1ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ(

 ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ(
 ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 3ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ(
 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ

ـ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ :

ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:

 اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ
 ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ

 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﺼﻲ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ

 اﺻﻼح ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻣﻴﺰانﻫﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ

ﭘﻨﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎي آﻣـﻮزش
ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎ ،ﻧﺤـﻮه و ﺗـﻮاﺗﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ و (...اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره (8
 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ

اﺳﺖ:

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ:
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ:
 درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ:
 -درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ
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درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ
درﺻﺪ ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ
درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي
درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻳﺎري

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ارس
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ  /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد:
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ  /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ  /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ  /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ  /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
درﺻﺪ ﻣﺪاﺧﻼت اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ

 اﻧﺘﻈﺎرات

 ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

 ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ در ﺑﺮد ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

 رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﻨﻞ


ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻲﻫﺎ
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ﻓﺼﻞ  :5ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ
 ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ )ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪي ﻣﺨـﺎﻃﺒﻴﻦ ،ﺗﻌﻴـﻴﻦ
اﻫﺪاف ،ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﭘﻴﺎم ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ(

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

 اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ،ﺟﻠﺴﻪ ،ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣـﻪ ،ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮارداد ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ درون و ﺑـﺮون ﺑﺨـﺶ،
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و  (...ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺧﻮدﻳـﺎري در ﺳـﻄﺢ
داﻧﺸﮕﺎه

 ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ

 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه

 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ،ﺗﻬﻴـﻪ و
ﺗﻮزﻳﻊ اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ( ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه

 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒـﻖ ﭼـﻚ ﻟﻴـﺴﺖ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ /ﺷﻮراﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت دو ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
 ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ

 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ رﺳـﺎﻧﻪ/
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ(
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪ

 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه )ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻃﺒـﻖ
ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ(
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
 ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﻤﺎره  1ﺗﺎ 15
 اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ

 ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

 .1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ )ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ،ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻫـﺪاف و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي( ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻠـﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﺧﻮدﻳـﺎر در ﺳـﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
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 .2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
 .4اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓـﺮدي ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ،ﺟﻠﺴﻪ ،آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و  (...در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .5ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ
 .6ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .7ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗـﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳـﻊ اﺑﺰارﻫـﺎي ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ( در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .8ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎي ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ
 .9ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
 .10اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻀﻮري ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري
دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آنﻻﻳﻦ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ( در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .11اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔـﺰاري دورهﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺣـﻀﻮري ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺮاي
ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آنﻻﻳﻦ ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ( در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .12ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻖ ﭼـﻚ ﻟﻴـﺴﺖ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ /ﺷﻮراﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 .13ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ،ﺗﻜﻤﻴـﻞ
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  2ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮار ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ(
 .14ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
 .15ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن )ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻃﺒﻖ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ(
 .16ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ
 .17ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس )ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ در ﻫﺮﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ /ﻣﺪاﺧﻠﻪ،
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ(
 .18ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
 .19ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪ
 .20ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪه
 .21ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﻤﺎره  1ﺗﺎ20
 .22اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

 .1ﺗﺪوﻳﻦ ،اﺟﺮا و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪه
 .2ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﺶ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ/ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
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 .3ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ/ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه
 .4ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺎزدﻳﺪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ/ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺗﺤـﺖ
ﭘﻮﺷﺶ
 .5ارﺳﺎل ﭘﺲﺧﻮراﻧﺪ از ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .6ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ/ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺣﻔـﻆ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺎﻳﮕـﺎه و ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺶ
 .7ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ /ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
)ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ(
 ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ

 .1ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻮدﻳﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤـﺖ
ﭘﻮﺷﺶ
 .2ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ )ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ(
 .3ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ )ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار( و ﺛﺒﺖ
اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮار )ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  1و (2
 .4ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻔﻴﺮ
ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎري
 .5ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ
 .6ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ،ﺑﺮﮔـﺰاري دورهﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺣـﻀﻮري/آنﻻﻳـﻦ ﺑـﺮاي
ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ
 .7ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
 .8ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻓﺮم ﺷـﻤﺎره  ،1ﭼـﻚ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ(
 .9ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ
 .10ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﺣـﺎﻣﻲ ﺳـﻼﻣﺖ )ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ( در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ
)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ /ارﮔﺎنﻫﺎ ،ﻛﻤﻚ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري در
ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻀﻮري  /آنﻻﻳﻦ اﺳﺖ(
 .11ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎريﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻲ ﺣـﺎﻣﻲ ﺳـﻼﻣﺖ )ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮراﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻀﻮري  /آنﻻﻳﻦ اﺳﺖ(
 .12ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
 .13ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  2و  ،5ﺑﺮﮔـﺰاري
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ،اراﻳﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﮔـﺮوه ﺧﻮدﻳـﺎر ﺑـﻪ اﻋـﻀﺎ ،ﻫﻤﻜـﺎري در
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ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻀﻮري /آنﻻﻳﻦ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼـﻚ ﻟﻴـﺴﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔـﺮوه
ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ(
 .14ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻤﺎره  1ﺗﺎ ) 13ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1اﻟﻲ  3و  ،5ﭼﻚﻟﻴـﺴﺖ ﮔـﺮوهﻫـﺎي
ﺧﻮدﻳﺎر ،ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ(
 .15ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺧﺎﻧـﻪ /ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ )ﺛﺒـﺖ ،ﺗﺤﻠﻴـﻞ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ(
 .16اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ

 .1ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،زﻳـﺞ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﭘﻮرﺗـﺎل ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 .2ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳـﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد و اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي ﻓـﺮدي ﺑـﺮاي
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
 .3ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮاي ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده )ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮار(
 .4اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزشﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ )ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ( ﺑـﻪ
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
 .5ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﺧﻮﺷﻲﻫﺎي ﺟﺰﻳﻲ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
 .6ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺟﻤﻌﻲ
 .7ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه/ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ،ﺗﺸﻜﻞﻫـﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ ﺣـﺎﻣﻲ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺷـﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻲ ،اﺳـﺘﺎﻧﺪاري و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري
 .8اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎري ،ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
 .9ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
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ضمیمه شمارۀ 1

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

ﺑﻨﺎم ﺧﺪا

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .............
ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ وزارت

زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ )ﺗﺎرﻳﺦ(..................

)ﺳﺎل (...
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ضمایم
 -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه  /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:

ﺳﻦ:

ﺳــﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﻳــﻲ در ﺣــﻮزه آﻣــﻮزش و ارﺗﻘــﺎي ﺳــﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﻳــﻲ در ﺣــﻮزه آﻣــﻮزش و دورهﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣـﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه:
آﻣــﻮزش و ارﺗﻘــﺎي ﺳــﻼﻣﺖ ﻛــﻪ در آن ﺷــﺮﻛﺖ
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:
داﺷﺘﻪاﻧﺪ:

 -2وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(100 :
ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

دارد

1

*

ﻧﺪارد

2
3
4
* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻮدﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(200 :
ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

اﻣﺘﻴﺎز

1

ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

30

2

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه

70

3

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

100

 -4ﺳﻪ ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻮﻳﺖدار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:
.................................. -3...................................... -2............................... -1
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اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه
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 -5ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي درون و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(170 :
ﺗﻌﺪاد
ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

ﺗﻌﺪاد
ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺮﺑﻂ در ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

10

ﺣﻀﻮر در ﺟﻠـﺴﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ درون ﺑﺨـﺶ ﺣـﻮزه ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه

ﻓﺼﻠﻲ

20

ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣـﺴﻮول آﻣـﻮزش و ارﺗﻘـﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﻓﺼﻠﻲ

20

ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺮدﻫﻤـﺎﻳﻲ ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣـﺴﻮول در
ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮري

ﻓﺼﻠﻲ

30

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺮونﺑﺨـﺸﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي
دﻳﮕﺮ

ﻓﺼﻠﻲ

50

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﺼﻠﻲ

40

اﻋﻀﺎ

ﺳﻘﻒ
اﻣﺘﻴﺎز

اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

 -6وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(250 :
ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺶ

ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن

ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه در ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر

50

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﻮول ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر

100

ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ /ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

درﻫﺮﺑﺎر ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ،ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ

50

ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

درﺻﺪ

ﺳﻘﻒ

در ﻫﺮﺑﺎر ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ،ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ/
ﭘﺎﻳﮕﺎه

اﻣﺘﻴﺎز

اﻣﺘﻴﺎز

ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

50

 -7وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ) ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(200 :
ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

1

ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺮدم *

2

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺎﺑﻌﻪ /ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي
ﺗﺤــﺖ ﭘﻮﺷــﺶ در ﺧــﺼﻮص زﻳــﺞ ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ،
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﻮرﺗـﺎل ﻣﻠـﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ در
ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر ،ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ارس ،ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ و
ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ**

* ﻧﺼﺐ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
** ﻧﺼﺐ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺎﺑﻌﻪ

ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ
ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در اﺟـﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪه

ﺑﺮﮔــﺰاري دورهﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ ﺑــﺮاي
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
) 50اﻣﺘﻴﺎز(
ﺑﺮﮔــﺰاري دورهﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ ﺑــﺮاي
دﻳﮕـــﺮ ﻛﺎرﻛﻨـــﺎن ﺳـــﺘﺎدي /ﺳـــﺎﻳﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ) 50اﻣﺘﻴﺎز(

46

درﺻﺪ

ﺳﻘﻒ

اﻣﺘﻴﺎز

100

100

اﻣﺘﻴﺎز

ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

ضمایم
 -8ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮ آوريﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه 80) :اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ(
)اﻳﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﻜﺪه  /داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(

ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه.......................................... :

 -9ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ 1000 :

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎ ﭘﺎﻳﺸﮕﺮ:

ﺗﺎرﻳﺦ :
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ﺑﻨﺎم ﺧﺪا

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .........................

ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﻨﻲ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ....................
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺸﻜﺪه/داﻧﺸﮕﺎه

زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ )ﺗﺎرﻳﺦ(..................

)ﺳﺎل (...
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ضمایم
 -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:

ﺳﻦ:

ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﺳـــﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﻳـــﻲ در ﺳـــﺎﻳﺮ ﺳــﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﻳــﻲ در واﺣــﺪﻫﺎي دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺣـﻮزه آﻣـﻮزش و
ارﺗﻘــﺎي ﺳــﻼﻣﺖ ﻛــﻪ در آن ﺷــﺮﻛﺖ
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :ﻣﺤﻴﻄﻲ:
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ:

 -2وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(100 :
ردﻳﻒ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
دارد

1

*

ﻧﺪارد

2
3
4
* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻮدﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(200 :
اﻣﺘﻴﺎز

ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

1

ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

30

2

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

70

3

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

100

 -4ﺳﻪ ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻮﻳﺖدار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:
.................................. -3...................................... -2............................... -1
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 -5ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي درون و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(160 :

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ واﺣﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ درون ﺑﺨﺸﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺴﻮوﻟﻴﺖ رﻳـﻴﺲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻓﺼﻠﻲ

اﻋﻀﺎ

ﺗﻌﺪاد
ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

اﻣﺘﻴﺎز
ﺳﻘﻒ
ﻛﺴﺐ
اﻣﺘﻴﺎز
ﺷﺪه
10
20

ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻛـﺎردانﻫـﺎ /ﻛﺎرﺷـﻨﺎسﻫـﺎي ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗـﺐ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺮﻛـﺰ ﺳـﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ

دو ﻣﺎﻫﻪ

20

ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌـﺎون ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ
ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ

ﻓﺼﻠﻲ

10

ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﻮول در ﺳـﻄﺢ داﻧـﺸﻜﺪه/
داﻧﺸﮕﺎه

ﻓﺼﻠﻲ

20

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮونﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﻓﺼﻠﻲ

50

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﺼﻠﻲ

30

 -6وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ واﺣﺪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(240 :
ﺑﻠﻲ

ﻋﻤﻠﻜﺮد

اﻟﻒ -در ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺧﻴﺮ

ﻣﻮرد
ﻧﺪارد

ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر

 -1آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ؟

30

 -2آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ،اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ؟

30

 -3آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در ﻫﻨﮕـﺎم ﭘـﺎﻳﺶ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ؟

20

 -4آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و
ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را دارد؟

20

 -5آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ؟

20

ب -در ﺑﺎزدﻳﺪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 -6آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﭘـﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺳـﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺗﺤـﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ؟

30

 -7آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺳـﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺗﺤـﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ؟

30

50

اﻣﺘﻴﺎز

ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

ضمایم
 -8آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺗﺤـﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ؟

20

 -9آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺳـﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را دارد؟

20

 -10آﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﻣـﺸﻜﻼت ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه در ﭘـﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠـﻲ
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ؟

20

 -7وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ) ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(260 :
ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ

1

ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺮدم *

100

2

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺎﺑﻌـﻪ در ﺧـﺼﻮص زﻳـﺞ
ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،راﻫﻨﻤــﺎي ﻣﻠــﻲ ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي
ﻋﻤﻠﻴــﺎﺗﻲ ﻣــﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﺷــﻮراﻫﺎ و ﻣﺤــﻞ ﻛــﺎر،
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ارس ،ﻧﻴﺎزﺳــﻨﺠﻲ و ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟــﻮم ﺟــﺎﻣﻊ
آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ **

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺟـﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪه
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮاي
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــــﺎن ﻣﺮاﻛــــﺰ ﺑﻬﺪاﺷــــﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ) 50اﻣﺘﻴﺎز(
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮاي
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ) 50اﻣﺘﻴﺎز(

60

ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻋـﻀﺎي ﺷـﻮراي ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ
) 50اﻣﺘﻴﺎز(
ﺳــﺎزﻣﺎنﻫــﺎ و ﺷــﻮراﻫﺎي ﺷــﻬﺮي ،روﺳــﺘﺎﻳﻲ و
ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي
ﺷﻮراﻳﺎري ﻣﺤﻠﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﺷـﻮراﻫﺎ )50
اﻣﺘﻴﺎز(

100

3

درﺻﺪ

ﺳﻘﻒ

اﻣﺘﻴﺎز

اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

* ﻧﺼﺐ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
** ﻧﺼﺐ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺎﺑﻌﻪ
 -8ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮ آوريﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 40) :اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ(

)اﻳﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(

 -9ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ 1000 :

ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه.......................................... :

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎ ﭘﺎﻳﺸﮕﺮ:

ﺗﺎرﻳﺦ:
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ﺑﻨﺎم ﺧﺪا

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .........................
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ............................

ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ/ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
....................

ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ )ﺗﺎرﻳﺦ(..................

)ﺳﺎل (...
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ضمایم
 -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺰﺷﻚ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﺳﻦ:

ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ:

ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:

دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻪ در آن
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ:

 -2ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز:
(360
ردﻳﻒ

اﻣﺘﻴﺎز

ﻋﻨﻮان

1

ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

60

2

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ /ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ

150

3

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ

150

اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

 -3ﺳﻪ ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻮﻳﺖ دار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ :

.................................................... -3 .................................................. -2....................................... -1

 -4وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاري و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(100 :

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

ﺗﻌﺪاد
ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه

ﺗﻌﺪاد
ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ

درﺻﺪ
اﺟﺮاي
ﻣﺼﻮﺑﺎت

ﺳﻘﻒ
اﻣﺘﻴﺎز

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

50

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

50
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اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه
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 - 5وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ) ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(200 :
ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

درﺻﺪ

ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ

اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ

ﺳﻘﻒ

اﻣﺘﻴﺎز

1

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺮدم

2

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺮدم

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش
ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪه

3

ﻧﺼﺐ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش
ﮔﺮوﻫﻲ

ﻧﺼﺐ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ

ﺷﺪه

80

80

اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺟﺪول
زﻣﺎنﺑﻨﺪي

40

ردﻳﻒ

 -6وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺰﺷﻚ ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(300 :

ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺑﻠﻲ

ﺧﻴﺮ

ﻣﻮرد
ﻧﺪارد

ﻧﺤﻮه
ﺑﺮرﺳﻲ

اﻣﺘﻴﺎز

ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر

1

آﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ؟

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

60

2

آﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ،ﺑﺮ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎرت دارد؟

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

60

3

آﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ؟

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

90

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

90

4

آﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺣﻔﻆ اﻣﺘﻴﺎز ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ( ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟

54

ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

ضمایم
 -7ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮ آوري ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ 40) :اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ(

)اﻳﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(

 -8ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ 1000 :

ﺗﺎرﻳﺦ :

ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه.............................. :

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪه:
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ﻧﺎم و اﻣﻀﺎ ﭘﺎﻳﺸﮕﺮ:

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎره 6
ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :1در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ

ﭘﻮﺷﺶ و اﺟﺮاي آن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﺎ  60اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :2در ﺻﻮرت روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎ  60اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :3در ﺻﻮرت ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ  90اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :4اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﺲ از

آن دارد .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼت )ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪم آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﺑﻬﻮرز ،ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ و درون ﺑﺨﺸﻲ و  (...ﺗﺎ  90اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.
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ضمایم

ﺑﻨﺎم ﺧﺪا

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .........................
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ............................

ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﻨﻲ

ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ/ﻣﺮﻛﺰ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ....................

ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ )ﺗﺎرﻳﺦ(..................

)ﺳﺎل (...

57

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1
 -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﺳﻦ:

ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ:

ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:

دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻪ در آن
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:

 -2ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز:
(300
ردﻳﻒ

اﻣﺘﻴﺎز

ﻋﻨﻮان

1

ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

100

2

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ /ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ

100

3

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ

100

اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

 -3ﺳﻪ ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻮﻳﺖ دار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ :

.................................................... -3 .................................................. -2....................................... -1

 -4وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاري و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(150 :

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

ﺗﻌﺪاد
ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﻮرزان  /ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺪاد
ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه

ﺗﻌﺪاد
ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ

درﺻﺪ
اﺟﺮاي
ﻣﺼﻮﺑﺎت

ﺳﻘﻒ
اﻣﺘﻴﺎز

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

100

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

50
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اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

ضمایم

ردﻳﻒ

 -5وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(450 :

ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺑﻠﻲ

ﺧﻴﺮ

ﻣﻮرد
ﻧﺪارد

ﻧﺤﻮه
ﺑﺮرﺳﻲ

اﻣﺘﻴﺎز

ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر

1

آﻳﺎ ﻛﺎردان/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ را دارد؟

2

30

2

آﻳﺎ ﻛﺎردان/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ،ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺟﺮا ﻛﺮده اﺳﺖ؟

2

75

3

آﻳﺎ ﻛﺎردان/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻛﺮده اﺳﺖ؟

2

60

2

60

2و3

75

2و3

150

4

آﻳﺎ ﻛﺎردان/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ؟

5

آﻳﺎ ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺣﻔﻆ اﻣﺘﻴﺎز ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ
ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ؟

6

آﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ /ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﺎردان/
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را درج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
*  – 1ﺷﻔﺎﻫﻲ

 – 2اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات

 – 3ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺶ :

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن :
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ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1
 -6ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮ آوري ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ 100) :اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ(

)اﻳﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ و اﻫﺪاف ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(

 -7ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ 1000 :

ﺗﺎرﻳﺦ :

ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه.............................. :

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪه:

60

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎ ﭘﺎﻳﺸﮕﺮ:

ضمایم
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎره 5
ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :1در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﻧﺼﺐ آن ﺑﺮ روي ﺑﺮد ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺗﺎ 30

اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :2در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ ،ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ،در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ،اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ  75اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :3در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻛﺎردان/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ،ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ  60اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :4در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ،روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس

ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ  60اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :5اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﺲ از آن دارد.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﻨﻲ )ﻋﺪم آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ /ﺑﻬﻮرز ،ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت  ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ و درون ﺑﺨﺸﻲ و  (...ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎردان/ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻮارد ﻓﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در
ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  75اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  :6ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﺳﺘﺎدي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺳﺎل ﺟﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎس /ﻛﺎردان ﻧﺎﻇﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ/

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ،اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و در ﻣﻌﻴﺖ او ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ /ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ،ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻓﻌﻠﻲ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس /ﻛﺎردان ﻧﺎﻇﺮ )ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس /ﻛﺎردان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ
ﻧﻤﺮه ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎوي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  150اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺎﻳﺶ ،اﺑﺘﺪا ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮد را از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ در ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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ضمایم
 -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ:
ردﻳﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺳﻦ

ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

 -2ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(150:
ردﻳﻒ

اﻣﺘﻴﺎز

ﻋﻨﻮان

1

ﺗﻬﻴﻪ و ﻗﺮاردادن اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﻨﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ

20

2

ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

60

3

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

70

 -3دو ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻮﻳﺖ دار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:
...................................... -2............................... -1
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اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

64

ﺳﻮال

ردﻳﻒ

 -4وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(850 :
ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ

ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ

1

ﺳﻘﻒ اﻣﺘﻴﺎز

آﻳﺎ در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ؟

160

80

100

100

120

90

100

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻮاﻫﻲ
دوره

2

ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

3

ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ )زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺷﻮرا و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر(
)ﻫﺮ ﻳﻚ از دورهﻫﺎ  20اﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 1ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ(
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ ) 50اﻣﺘﻴﺎز(،
ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 50)1
اﻣﺘﻴﺎز( ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  2در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ :زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ )20
اﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ) 80اﻣﺘﻴﺎز( و وﺿﻌﻴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮ در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  20) 1اﻣﺘﻴﺎز(

آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻮار( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ؟

4

5

6

7

8

آﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در
ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ
)ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮي ﺣﺎﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ )ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر در
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده
اﺳﺖ؟
آﻳﺎ در اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي اﻣﻮزﺷﻲ اﺑﻼغ
ﺷﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ) 70اﻣﺘﻴﺎز( ،ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
)ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  30) (3اﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ) 30اﻣﺘﻴﺎز( ،ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ) ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره
 50) (3اﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  20) 2اﻣﺘﻴﺎز( ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 60) 5
اﻣﺘﻴﺎز( ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﺼﻠﻲ ) 80اﻣﺘﻴﺎز(
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
100

اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

ﻣﻼﺣﻈﺎت
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 -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻬﻮرز /ﺑﻬﻮرزان:
ردﻳﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺳﻦ

ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

 -2ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(120:
ردﻳﻒ

اﻣﺘﻴﺎز

ﻋﻨﻮان

1

ﺗﻬﻴﻪ و ﻗﺮاردادن اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﻨﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

20

2

ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

40

3

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

60

 -3دو ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻮﻳﺖ دار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:
...................................... -2............................... -1
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اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

67

ﺳﻮال

آﻳﺎ در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ؟

ردﻳﻒ

1

3

4

5

6

7

8

ﺳﻘﻒ اﻣﺘﻴﺎز

ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ

100

100

120

120

100

120

90

100

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
) 80اﻣﺘﻴﺎز( ،ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري
دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ )ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  40) (3اﻣﺘﻴﺎز(
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﻋﻀﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ) 80اﻣﺘﻴﺎز(،
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
) ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  40) (3اﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  10) 2اﻣﺘﻴﺎز( ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 40) 5
اﻣﺘﻴﺎز( ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ
) 50اﻣﺘﻴﺎز(
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ )زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺷﻮرا و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر(
)ﻫﺮ ﻳﻚ از دورهﻫﺎ  20اﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 1ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از
ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ(
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ ) 50اﻣﺘﻴﺎز( ،ﺗﻜﻤﻴﻞ
وﺿﻌﻴﺖ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  50)1اﻣﺘﻴﺎز( ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم
ﺷﻤﺎره  2در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ :زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ،
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ) 20اﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ) 80اﻣﺘﻴﺎز( و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﻔﻴﺮ در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  20) 1اﻣﺘﻴﺎز(

 -4وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ) :ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز(850 :
ﻧﺤﻮه
ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮔﻮاﻫﻲ دوره

آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ )ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻮار( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ؟

2

ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

آﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در
ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ
)ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮراي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺣﺎﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ )ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر در
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده
اﺳﺖ؟
آﻳﺎ در اﺟﺮاي ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي اﻣﻮزﺷﻲ اﺑﻼغ
ﺷﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ضمایم
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ردﻳﻒ

ﺷﻤﺎره
ﭘﺮوﻧﺪه
ﺧﺎﻧﻮار

1

ﻧﺎم و ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺳﻔﻴﺮ
ﺳﻼﻣﺖ
2

ﺳﻄﺢ
ﺗﺤﺼﻴﻼت

3

ﺑﻠﻪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :

* وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:

ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﻀﻮﻳﺖ
5

ﺗﺎرﻳﺦ:

ﺟﻨﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﻮﻟﺪ
6

ﻧﺎم
دوره
8

ﻣﺪت
10

ﺗﺎرﻳﺦ
9

ﺣﻀﻮري

ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري

ﻧﺤﻮه ﺷﺮﻛﺖ در دوره
آﻣﻮزﺷﻲ
11

وﺿﻌﻴﺖ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ

ﺳﺎل:

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 1ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ( :ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﻔﻴﺮ اﻓﺘﺨﺎري
4

ﺧﻴﺮ

ﺷﻤﺎره
ﭘﺮوﻧﺪه
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي
ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ
7

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم :

 ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ ﻓﺮدي :ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد
 ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار و اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
 ﻓﻌﺎل از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ /اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري /ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر

١

اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه
در
دوره
12

ﻓﻌﺎل
از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮدي

*
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
وﺿﻌﻴﺖ
13

ﻓﻌﺎل از
ﻧﻈﺮ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﻓﻌﺎل از
ﻧﻈﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  :1ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

اﻳﻦ ﻓﺮم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺮم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺎه و ﺳﺎل درج ﮔﺮدد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :1ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :3آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :4اﮔﺮ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ،ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده و ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :5ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي ﻋﻀﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :6ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :7ﺟﻨﺴﻴﺖ )ﻣﻮﻧﺚ/ﻣﺬﻛﺮ( در اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :8ﻧﺎم دورهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :9ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ دوره آﻣﻮزﺷﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد
در ﺳﺘﻮن  :10ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻣﺬﻛﻮر ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :11در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ دوره آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ آنﻻﻳﻦ
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :12اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :13وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ در اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

٢

ضمایم

ردﻳﻒ

ﺷﻤﺎره

ﭘﺮوﻧﺪه

ﺧﺎﻧﻮار

1

ﺗﺎرﻳﺦ:
3

راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻠﻲ

ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده

درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
زﻳﺞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺗﻌﺪاد

4

ﺧﺎﻧﻮار

اﻋﻀﺎي

درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ

اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ

ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر

آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
7

5

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

6

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

)ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري(

ﺧﻴﺮ

ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ

ﺳﺎل:

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 2ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ( :ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

2

ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم :

٣

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  :2ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

اﻳﻦ ﻓﺮم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺮم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺎه و ﺳﺎل درج ﮔﺮدد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :1ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :3در ﺻﻮرت درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :4ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :5در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :6در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد و ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ »ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :7در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ

اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد.

٤

ضمایم

ردﻳﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

ﺗﺎرﻳﺦ:

ﺧﻴﺮ

ﺛﺒﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل
2

ﺳﺎل:

ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دوره
آﻣﻮزﺷﻲ

3

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 3ﺛﺒﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ( :ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ/ﺷﻮراﻫﺎي ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ

1
ﺑﻠﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم:

٥
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  :3ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

اﻳﻦ ﻓﺮم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺮم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺎه و ﺳﺎل درج ﮔﺮدد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :1ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :2در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ﺷﻮرا در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :3ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

٦

ضمایم

73

ردﻳﻒ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ/

ﺷﻮراﻫﺎي

ﺗﺤﺖ

ﭘﻮﺷﺶ

1

2

ﺧﻴﺮ

ﺛﺒﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل

ﺑﻠﻪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم :

4

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻛﺎرﮔﺎه

5

اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﺳﺎل:

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 4ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ( :ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺗﺎرﻳﺦ:

ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
3

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم :

٧

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
6

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﺑﻠﻲ

ﺧﻴﺮ

7
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ

اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﺶ

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
داﺧﻠﻲ

ﺧﺎرﺟﻲ
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  :4ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

اﻳﻦ ﻓﺮم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺮم ،ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺎه و ﺳﺎل درج ﮔﺮدد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :1ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :2در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ﺷﻮرا در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :3در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :4در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :5در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :6در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ) (زده ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :7اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ )ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ( و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ) ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ،

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

٨

ضمایم

76

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر

1

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

ﺗﺎرﻳﺦ:

ﻧﻮع ﮔﺮوه
3

ﺗﺎرﻳﺦ اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ

4

ﺳﺎل:

ﻧﺎم دوره آﻣﻮزﺷﻲ
5

ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 5ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر( :ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوه

2

ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﻣﺠﺎزي

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم:

٩

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮﻛﺖ در
ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه

ﺧﻮدﻳﺎر

6

اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﺶ

7
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  :5ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

اﻳﻦ ﻓﺮم ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺮم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺎه و ﺳﺎل درج ﮔﺮدد.

ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :1ﻧﺎم ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :2ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :3ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻼﻣﺖ زده ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :4ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :5در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺎم دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ  /ﺑﻬﻮرز در ﺑﺮﮔﺰاري آن ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮده

اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :6ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮري ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ  /ﺑﻬﻮرز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره  :7اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
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ضمایم
ﺳﻮال

ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ

ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ

 .1آﻳــﺎ ﺳــﻔﻴﺮ ﺳــﻼﻣﺖ دورهﻫــﺎي ﺧﻮداﻇﻬـــــــﺎري و ﮔﺬراﻧــﺪن دورهﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،زﻳـﺞ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺧـــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﭘﻮرﺗـــﺎل ﻣﻠـــﻲ
)ﺣــﻀﻮري /آن ﻻﻳــﻦ( ﮔﺬراﻧــﺪه
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
اﺳﺖ؟
)ﻫﺮ دوره  50اﻣﺘﻴﺎز(
ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺞ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑـﺮاي
 .2آﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﺣـﻮزه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺧﻮد
ﺳــﻼﻣﺖ ﺧــﻮد را ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻛــﺮده
اﺳﺖ؟
درﻳﺎﻓــﺖ ﺑــﺴﺘﻪﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ
 .3آﻳــﺎ ﺳــﻔﻴﺮ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﺴﺘﻪﻫــﺎي ﺧﻮداﻇﻬﺎري
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣـﺰﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ را
ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد /ﺧﺎﻧﻮاده
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ؟

 .4آﻳـــﺎ ﺳـــﻔﻴﺮ ﺳـــﻼﻣﺖ از ﻧﻈـــﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﺴﺘﻨﺪات و
ﺧﻮداﻇﻬﺎري
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ؟

 .5آﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ ﺧـﻮد و ﺧﻮداﻇﻬﺎري
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده را ﻛﻨﺘﺮل ﻛـﺮده
اﺳﺖ؟

ﺗﻜﻤﻴــﻞ زﻳــﺞ ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑــﺮاي
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار و اﻧﺘﻘـﺎل اﻃﻼﻋـﺎت

ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﻪ
اﻋــﻀﺎي ﺧــﺎﻧﻮاده )ﻫــﺮ آﻳــﺘﻢ 60
اﻣﺘﻴﺎز(
اﻧﺠــﺎم ﺑــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ ﻣﺮاﻗﺒــﺖﻫــﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺧـﻮد /ﺧـﺎﻧﻮاده
ﻧﻈﻴــــﺮ آزﻣﺎﻳــــﺸﺎت ،ﮔــــﺮﻓﺘﻦ
ﻓﺸﺎرﺧﻮن... ،

ﺳﻘﻒ
اﻣﺘﻴﺎز
150

ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

120
120

120

120

130

در ﺻـــــﻮرت
ﻧﺒــﻮد ﺑﻴﻤــﺎري
ﻣــــــﺰﻣﻦ در
اﻋــــــــﻀﺎي
ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺘﻴﺎز
ﻣﺮﺑﻮﻃـــﻪ ﺑـــﻪ
ﻃـــﻮر ﻛﺎﻣـــﻞ
ﺗﻌﻠــــــــــﻖ
ﻣﻲﮔﻴﺮد.

در ﺻـــــﻮرت
ﻧﺒــﻮد ﺑﻴﻤــﺎري
ﻣــــــﺰﻣﻦ در
اﻋــــــــﻀﺎي
ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺘﻴﺎز
ﻣﺮﺑﻮﻃـــﻪ ﺑـــﻪ
ﻃـــﻮر ﻛﺎﻣـــﻞ
ﺗﻌﻠــــــــــﻖ
ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 .6آﻳﺎ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ؟ ﺧﻮداﻇﻬـــــــﺎري و ﻓﻌــﺎل ﺑــﻮدن از ﻧﻈــﺮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ
ﺷــﺎﻣﻞ ﻋــﻀﻮﻳﺖ در ﺷــﻮراﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺤﻠﻲ /اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاري/
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﮔﺮوه ﻫـﺎي
ﺧﻮدﻳﺎر
 .7آﻳــﺎ داوﻃﻠــﺐ ﺳــﻔﻴﺮ ﺳــﻼﻣﺖ ﺧﻮداﻇﻬـــــــﺎري و ﺛﺒﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺘﺒﻲ ﺑـﻪ 120
ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎري
اﻓﺘﺨﺎري )ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺷــﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﻧﺪارﻧــﺪ( ﺷــﺪه
اﺳﺖ؟
 .8آﻳﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺧـﻮد و ﺧﻮداﻇﻬـــــــﺎري و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي 120
ﺧﻮد  50اﻣﺘﻴﺎز
ﺧـــﺎﻧﻮاده را در ﭘﻮرﺗـــﺎل ﻣﻠـــﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي
ﺧـــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴـــﻞ ﻛـــﺮده
ﺧﺎﻧﻮاده  70اﻣﺘﻴﺎز
اﺳﺖ؟
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ  ....................................................:ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ.............................. :
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ........................................ :
ﺷﻤﺎره ﺧﺎﻧﻮار....................................................... :
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ضمایم

ردﻳﻒ

.1

.2

.3

.4

.5

ﺳﻮال

ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ

ﻧﺤﻮه
ﺳﻨﺠﺶ

آﻳﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺷـﻮراي ﺑﺮرﺳـــﻲ ﺻـــﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺷـﻮراي ارﺗﻘـﺎي
ﺳــﻼﻣﺖ ﺣــﺪاﻗﻞ ﻫــﺮ ﺳــﻪ ﻣــﺎه
ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﺟﻠﺴﺎت
ﻳﻚﺑﺎر.
ﺻــــﻮرت ﻣــــﻨﻈﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد؟
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و
آﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻛﺎرﻛﻨﺎن )ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎي ارﺗﻘـﺎي
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر(
ﺷﻨﺎﺳـــــــــﺎﻳﻲ و
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه
اﺳﺖ ؟
وﺟﻮد ﻳﻚ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ) 50اﻣﺘﻴﺎز(
آﻳــﺎ اﻫــﺪاف ﻛﻠــﻲ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
و ﺣــﺪاﻗﻞ دو ﻫــﺪف اﺧﺘــﺼﺎﺻﻲ
اﺧﺘــﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﻛﻪ  SMARTﺑﺎﺷﺪ( )50
ﻋﻤﻠﻴــﺎﺗﻲ ﺷــﻮراي
اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ(.
ارﺗﻘـــﺎي ﺳـــﻼﻣﺖ
ﻣــــﺸﺨﺺ ﺷــــﺪه
اﺳﺖ؟
ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺣــﺪاﻗﻞ ﻳــﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ
آﻳــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖﻫــﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ،ﺑـــﻪ ازاي ﻫـــﺮ ﻫـــﺪف
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫـﺪف
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ) .ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
اﺧﺘــﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ
 100اﻣﺘﻴﺎز(
ﻋﻤﻠﻴــﺎﺗﻲ ﺷــﻮراي
ارﺗﻘـــﺎي ﺳـــﻼﻣﺖ
ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗــﺪوﻳﻦ ﺟــﺪول زﻣــﺎن ﺑﻨــﺪي
آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ) 50اﻣﺘﻴـﺎز( و اﺟـﺮاي
ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﭘـﻴﺶ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻃﺒـﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪي ﭘـﻴﺶ
ﺑﻴﻨــﻲ ﺷــﺪه اﺟــﺮا
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه )ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 100اﻣﺘﻴﺎز(.

 .6آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ارزﺷـــﻴﺎﺑﻲ ﺷـــﺪه
اﺳﺖ؟

اﻧﺠــﺎم ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ) 50
اﻣﺘﻴــﺎز( و ﺑــﺮاي ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ ﺗــﺎﺛﻴﺮ
) 100اﻣﺘﻴﺎز(

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ ..................................................:
..............................................................
ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪه.................................................................:
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ﺳﻘﻒ
اﻣﺘﻴﺎز
100

اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

ﻣﻼﺣﻈﺎت

150

150

200

250

150

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ:
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ﺑﻨﺎم ﺧﺪا

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .........................
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ............................

ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
....................
ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ )ﺗﺎرﻳﺦ(..................

)ﺳﺎل (...
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ضمایم

ردﻳﻒ

ﺳﻮال

ﻧﺤـــــﻮه ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ
ﺳﻨﺠﺶ

ﺳﻘﻒ
اﻣﺘﻴﺎز

.1

آﻳﺎ ﺟﻠـﺴﺎت ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺻــﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫـﺮ 100
ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر.
ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣــﻨﻈﻢ ﺗــﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻲﺷﻮد؟
آﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳـــــــــــﻲ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫــﺎي ﺳــﻼﻣﺖ 100
ﻣﺤﻠﻪ و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘـــﻪ ﺗﺤـــﺖ ﭘﻮﺷـــﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮم
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﺷﺪه
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ.
اﺳﺖ ؟
آﻳﺎ اﻫـﺪاف ﻛﻠـﻲ ،اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮرﺳـــــــــــﻲ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻫـﺪف ﻛﻠـﻲ )150 50
اﻣﺘﻴــﺎز( و ﺣــﺪاﻗﻞ دو ﻫــﺪف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻮرا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪات
اﺧﺘـــﺼﺎﺻﻲ ﻣـــﺮﺗﺒﻂ )ﻛـــﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 SMARTﺑﺎﺷﺪ( ) 50اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ(.

.4

آﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫـﺮ ﺑﺮرﺳـــــــــــﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ،ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻫـﺪف 200
ﻫــﺪف اﺧﺘــﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات
اﺧﺘــﺼﺎﺻﻲ) .ﺑــﻪ ازاي ﻫــﺮ
ﻋﻤﻠﻴـــﺎﺗﻲ ﺷـــﻮراي ارﺗﻘـــﺎي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  100اﻣﺘﻴﺎز(
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

.5

آﻳـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳـــــــــــﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺟـﺪول زﻣـﺎن ﺑﻨـﺪي 250
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖﻫــﺎ ) 50اﻣﺘﻴــﺎز( و
زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه اﺟـﺮا ﻣﺴﺘﻨﺪات
اﺟـــﺮاي اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻃﺒـــﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه
)ﺑــﻪ ازاي ﻫــﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ 100
اﻣﺘﻴﺎز(.

.6

آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳـــــــــــﻲ اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ) 150 50
اﻣﺘﻴــﺎز( و ﺑــﺮاي ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﺎﺛﻴﺮ ) 100اﻣﺘﻴﺎز(

.2

.3

اﻣﺘﻴــﺎز ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻛــﺴﺐ
ﺷﺪه

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ  ....................................................:ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ.............................. :
ﻧﺎم ﺷﻮراي ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪه....................................:
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ﻓﺮم ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ:
ﻧﺎم اﺳﺘﺎن:

ﻧﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن/
ﺷﻮرا
ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه:

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :

ﻫﺪف ﻛﻠﻲ:
اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و رﻓﺘﺎري:

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ:

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ:

زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﺟﺮا:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ:

84

ﻧﺎم روﺳﺘﺎ: :

ضمایم

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه /داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .........................
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ............................
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ....................

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ/ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ .................................

ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر
................

ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده

زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ )ﺗﺎرﻳﺦ(..................

)ﺳﺎل (...
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ﺳﻮال
1

2

3

4

ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ

ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات

آﻳﺎ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راﺑﻂ ﮔﺮوه )رﻫﺒﺮ(
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آﻳــﺎ ﺟﻠــﺴﺎت ﮔــﺮوه ﺑــﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻋـﻀﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﻳــﺰي و اﺟــﺮا ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﻲﺷﻮد ؟
آﻳــﺎ ﻣــﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠــﺴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد؟

ﺗﻌﻴــــﻴﻦ دﺳــــﺘﻮرﻛﺎر
ﺟﻠــﺴﻪ ،زﻣــﺎن ،ﻣﻜــﺎن
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎ
)ﺑـــﺎ ﻣـــﺼﺎﺣﺒﻪ از 20
درﺻــﺪ و ﺑﺮرﺳــﻲ ﻓــﺮم
ﮔﺰارش دﻫﻲ(
ﺑﺮاﺳــــﺎس ﮔــــﺰارش
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪه،
 %80ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﻴﮕﻴـﺮي
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

50

آﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮔـﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺧﻮدﻳﺎر اﺳﺖ؟
آﻳﺎ رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳـﺎر ،ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔــﺰارش ﻫــﺮ ﺟﻠــﺴﻪ را ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺴﺘﻨﺪ و ارﺳـﺎل ﻛـﺮده
اﺳﺖ؟

راﺑــﻂ ﮔــﺮوه ﺧﻮدﻳــﺎر
)رﻫﺒـــﺮ( ﺑﺎﻳـــﺪ ﻓـــﺮم
ﮔﺰارشدﻫﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﻮرﺗﺎل و ﻳﺎ ﺣﻀﻮري از
ﻛﺎرﺷــــﻨﺎس ﻣﺮاﻗــــﺐ
ﺳﻼﻣﺖ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻠـﺴﻪ
ﺑﺮﮔـــﺰار ﺷـــﺪه ،ﻳـــﻚ
ﮔـــﺰارش را ﻣـــﺴﺘﻨﺪ و
ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه

7

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ راﺑـﻂ ﺑـﺮاي
ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر

50

اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ ﻣﻄــــﺎﺑﻖ
دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗــﺸﻜﻴﻞ
ﮔــﺮوهﻫــﺎي ﺧﻮدﻳــﺎر )7
ﻣﻮرد(

5

6

ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ

ﺳﻘﻒ
اﻣﺘﻴﺎز

آﻳــﺎ ﺗﻤــﺎم اﻋــﻀﺎ در
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖﻫــﺎي ﮔــﺮوه
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﺤﺚ
دارﻧﺪ؟
آﻳـﺎ اﻋـﻀﺎي ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
راﺣﺘﻲ ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﺧـﻮد را
اﺑﺰار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟

ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوه
ﺑــــﺎ ﻣــــﺼﺎﺣﺒﻪ از 20
درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ........................................................ :

ﻧﺎم ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر........................................................... :
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اﻣﺘﻴﺎز
ﻛﺴﺐ
ﺷﺪه

ﻣﻼﺣﻈﺎت

200

350

150

100

100

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ.................... :

ضمایم
ﻓﺮم ﮔﺰارشدﻫﻲ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر

ﻧﺎم ﮔﺮوه........................................... :
ﻧﺎم راﺑﻂ ﮔﺮوه )رﻫﺒﺮ(................................................ :
زﻣﺎن.............................................. :
ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ.................................................. :
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن..................................................................................... :
ﻧﺎم ﻣﻬﻤﺎن )ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن(....................................................................... :
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ............................................................................................................ :
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ:
-

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

-

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

-

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

................................................................................................................................................................................................
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ )ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت(:
-

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

-

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

-

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

ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ،زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪي:
..............................................................................................................................................................................................
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نحوه استفاده از این راهنما

هدف اولیه در طراحی این راهنما ،کمک به اجراي برنامه ارتقای سالمت در محل
کار در س��ازمان های کوچک تا متوسط اس��ت که برای اجرای برنامههای سالمت
هزینه اثربخش و پایدار از منابع محدودی برخوردارند .البته س��ازمان های بزرگتر
با منابع بیش��تر نیز ممکن است از این راهنما اس��تفاده کنند و یا مدیریت اجرای
برنامههای سالمت خود را برونسپاري کنند.
آیا الزم است قبل از اجرای برنامه ،کل این راهنما را مطالعه کنید؟
ده گام اجرای برنامه ارتقای س��المت در محل کار در نمودار صفحه  2ش��رح داده
شده است .شما میتوانید به مطالعه کل این گامهای دهگانه بپردازید یا به سادگی
صرفا به گامهای خاصی که به آنها عالقهمندید مراجعه کنید .در پایان هر بخش،
چک لیس��ت هایي قرارداده شدهاند که فعالیت های پیش��نهادی برای سازمانهای
مختلف را به تناسب اندازه آنها ،به طور خالصه ارایه می دهند.
آیا بهکارگیری تمام این ده مرحله برای اجرای برنامه ارتقاي سلامت در
محل کار الزم است؟
هر کدام از مراحل دهگانه که برای اجرای آنها در این راهنما برنامهریزي شده است،
از اهمیت اساسی در اجرای یک برنامه جامع و اثربخش ارتقاي سالمت برخوردارند.
اما شیوه استفاده شما از این راهنما به عوامل مختلفی مانند اندازه و ماهیت کسب
و کارتان ،عالیق و نیازهای س��المت کارکنان و نیز منابع در دسترس شما بستگی
دارد .بهعن��وان مثال ،بهنظر س��ازمانهای کوچک تر ممکن اس��ت گام ( 5تعیین
فعالیت های برنامه ،توسعه برنامه عملیاتی و بودجه) سودمندتر و مرتبط تر از سایر
گامها باش��د .زیرا در این مرحله فعالیتهای مورد نی��از برای اجرای برنامه ارتقای
س��المت ،آنهم به تناس��ب میزان منابع مورد نیاز در چندین جدول طبقه بندی
ش��دهاند تا سازمانهای مختلف در تش��خیص فعالیتهای الزم برای اجرای برنامه
ارتقای سالمت به تناسب منابعی که در اختیار دارند از آنها استفاده نمایند.
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فهرست مطالب:
 -1نحوه استفاده از این راهنما

 -2ده گام برای اجرای برنامه ارتقاي سالمت در محل کار

 -3مقدمه

2
3
5

بخش  :1شروع
گام  :1حمایت مدیریت را جلب کنید.

گام  :2خالصه خط مشی برنامه را معرفی و نیازها را شناسایي کنید.

گام  :3حمایت کارکنان را جلب و مسوولیتهای افراد در برنامه را تعیین کنید.

7
8

10

بخش  :2طراحی برنامه
گام  :4اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری را تعیین کنید.

گام  :5فعالیتهای برنامه را تعیین و برنامه عملیاتی و بودجه را تهیه کنید.
گام  :6مشوقها و پاداشها را انتخاب کنید.

13
14
19
20

گام  :7حمایت های بیشتري را شناسایي کنید.

بخش  :3اجرای برنامه
22

گام  :8برنامه خود را ترویج و توسعه دهید.

24

گام  :9برنامه خود را مدیریت کنید.

4

گام  :10برنامه خود را ارزشیابی کرده و اصالح کنید.
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مقدمه:
محل کار سالم چیست؟
خط مشی هاي ایمنی و بهداشت حرفه ای کمک می کنند تا کارکنان یک سازمان
از خطرات جسمی ،شیمیایی و بیولوژیکی در امان باشند .محیط کار سالم با حمایت
از سالمت و رفاه کارکنان مکمل این خط مشیها به شمار میرود.
یک محل کار سالم ،با اجراي برنامه ها و خط مشیهای ارتقای سالمت در محل
کار ،محیط فیزیکي و فرهنگی حمایتي را خلق ميکند که ش��یوه زندگی س��الم
را تش��ویق ميکند .یکی دیگر از ویژگیهای محل کار س��الم ،همکاری کارکنان و
کارفرمایان براي ترویج و ارتقاي سالمت و رفاه مردم است.

مزایلا و منافع اجلرای برنامله ارتقاي
سامت در محل کار برای کارفرمایان

برنامه ارتقاي سامت در محل کار چیست؟
برنامه ارتقاي سالمت در محل کار به فعالیت هایی اشاره دارد که در محل کار انجام
گرفته و از سالمت و رفاه کارکنان حمایت می کند.
ای��ن فعالیت ها ممکن اس��ت بر تغییر رفتار فردی(مانند جلس��ات آموزش��ي یا
کالس های فعالیت بدني) تمرکز داشته باشند و یا ممکن است سطوح سازمانی را،
براي ایجاد سیاس��تها و محیطهاي فیزیکی و اجتماعی که از رفتارهای بهداشتي
حمایت ميکنند(مانند سیاست های تهیه غذای سالم یا تسهیالت مربوط به حمل
و نقل ایمن) هدف قرار می دهند.

بهبود عملکرد و بهرهوری
کاه��ش می��زان غیب��ت و مرخص��ی
استعالجی
کاه��ش می��زان آس��یبهای ش��غلی و
هزینههای مربوط به غرامت شغلی کارکنان
افزایش روحیه ،دلگرمی ،انگیزه و رضایت
کارکنان
بهب��ود تصوی��ر س��ازمانی و ش��خصیت
حقوقی س��ازمان و تعدی��ل فرایند جذب و
حفظ کارکنان
افزایش بازده آموزش و توس��عه سرمایه
گذاري
بهبود فرایند اشتغال و روابط بین فردی
کارکنان

اجرای برنامه ارتقای سامت در محل کار چه مزایا و منافعی را برای سازمان
شما به ارمغان میآورد؟
تحقیقات نش��ان می ده��د اجرای برنامه های ارتقاي س��المت در محل کار ،مزایا و
منافع عینی (قابل اندازهگیری) زیادی برای س��ازمانها و کارفرمایان به همراه دارد.
از جمل��ه میتوان به افزایش بازدهی و بهره وری در محل کار ،کاهش میزان غیبت،
افزایش رضایت کارکنان ،بهبود فرایند اس��تخدام و ابقاي کارکنان ،افزایش تعهدات
سازمانی کارکنان و کاهش میزان غرامت شغلی اشاره کرد.

مزایا و منافع برنامه ارتقاي سلامت در
محل کار برای کارکنان

چلرا در محیلط کار خود ،برنامله ارتقاي سلامت در محلل کار را ترویج
ميکنید؟
به دلیل افزایش آگاهي در مورد ارزش برنامه های ارتقاي سالمت در محل کار که از
سالمت و رفاه کارکنان حمایت ميکنند .سازمانهایي که برنامههاي ارتقاي سالمت
در محل کار را اجرا کردهاند ،پیامدهاي ش��غلي مثبتي را گزارش کردهاند ،از جمله
بهره وری کارکنان و منافع دیگر.

افزایش میزان آگاهی و دانش سالمت
افزایش سالمت و رفاه جسمی و روانی
افزایش رضایت شغلی و روحیه کاري
اتخاذ شیوه زندگی سالم تر
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برنامه های ارتقاي سامت در محل کار بر کدام یک از حیطه های سامت متمرکز هستند؟
برنامه های ارتقای سالمت در محل کار طیف گسترده ای از حیطه های سالمت را تحت پوشش قرار می دهد ،اما اغلب بر بعضی از
حوزه هایی که در زیر به آن ها اشاره می شود با توجه به اهمیت هر کدام در سالمت عمومی و رفاه متمرکز می شوند:
در مح��ل کار ،میتوان��د بهعنوان گزینه ارزش��مندی در اجرای
تغذیه:
تغذیه سالم می تواند تأثیر چشمگیری بر توانمندی کارکنان در برنامههای ارتقای سالمت مد نظر کارفرمایان قرارگیرد.
انجام مؤثر شغل ش��ان داشته باشد .بهعنوان مثال بهبود توانایی
مدیریت استرس:
کارکنان در تمرکز بر کارش��ان یکی از فواید تغدیه س��الم است.
برنامه ه��ای تغذیه ،به کارکنان در مورد انتخاب غذاهای س��الم ،اس��ترس بهخودی خود هزینهها و خسارتهای پرسنلی فراوانی
روشهاي پخت س��المتر غذا و انتخاب نوش��یدنيهاي س��الم تر برای یک سازمان به بار میآورد .عالوه بر این ،استرس با بسیاری
آموزش ميدهند .با اجرای برنامههای ارتقای سالمت ،سازمانها از مش��کالت سالمتی همچون افس��ردگی ،بیماری قلبی ،دیابت
می توانن��د عالوه ب��ر انتخاب غذاهای س��الم توس��ط کارکنان ،و چاقی در ارتباط اس��ت .برنامه ارتقاي سالمت در محل کار ،از
درخص��وص دسترس��ی آنها به غذاهای س��الم در اتاقهای کار طریق کمک به کارکنان در مدیریت استرساشان ،میتواند بستر
و جلس��ات اداری نیز اطمینان یافته و امکان دسترس��ی آس��ان الزم برای ارتقای سالمت و رفاه عمومی کارکنان را فراهم آورد.
کارکن��ان به میوههای تازه و میان وعدههای س��الم در س��ازمان
را فراهم آورند .راه اندازی دستگاههای فروش خودکار در ادارات ضمن اینکه در طراحی این راهنما فقط بر تغذیه و فعالیت بدني
میتواند گزینه مناس��بی برای تس��هیل دسترس��ی کارکنان به تمرکز ش��ده اس��ت ،تصدیق میش��ود که فواید و دستاوردهای
میوههای تازه و میان وعدههای سالم در طول ساعت های اداری تمرکز ب��ر هریک از این دو حیطه و یا ه��ر دوی آنها می تواند
منافع قابل توجهی در س��ایر حیطه ها همچون مدیریت استرس
باشد.
را نیز به بار آورد.
فعالیت فیزیکی:
در کن��ار تغذیه س��الم ،فعالیت بدنی نیز بخش مهمی از ش��یوه
زندگی سالم است .برنامه های ارتقاي سالمت در محل کار عالوه اجزای ضروری برنامه های ارتقاي سامت در محل کار:
بر تامین محیط حمایتی برای انجام فعالیت بدني در محیط کار،
فرصت الزم برای گنجاندن برنامههای ورزش��ی در برنامه کاری شواهد نش��ان می دهد ،موثرترین برنامه های ارتقاي سالمت در
مح��ل کار تعدادی از ویژگیهای کلیدی مانن��د موارد زیر را در
کارکنان را در طول روز فراهم میآورند.
بر میگیرند:
تعهد و مشارکت مدیریت
ترک سیگار:
تالش برای افزایش تعهد کارکنان ،شامل برنامه «قهرمانان»
از آنجاییکه احتمال ابتال به بیماریها در افراد سیگاری بیشتر از
ارایه فرصت به تمام کارکنان برای مش��ارکت در برنامه بدون
افراد غیرسیگاری است ،ارایه خدمات ارتقای سالمت در محل کار
برای ترک س��یگار از طریق مشاوره تلفنی و یا مشاوره با پزشک توجه به وضعیت فعلی سالمتشان
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درگیر کردن کارکنان در اجرا و توسعه برنامه
برقراری ارتباط با منابع و خدمات محلی موجود یا
دولت و طرحهاي دولتي با منافع مشترک
فعالیت ه��ای جامع ،مداوم و پای��دار که عالیق و
رفتاره��ای اجتماعی کارکنان و محیط فیزیکی محل
کار را مورد توجه قرار میدهد.
منابع کافی
ارزشیابی و بهبود برنامه
بهمنظور کمک به شما در اجرای موفق برنامه ارتقاي
س��المت در مح��ل کار ،این راهنما ش��ما را از طریق
 10گام س��اده در ش��روع ،طراحي و اج��رای برنامه
راهنمایی نموده و نش��ان می دهد که همیش��ه الزم
نیس��ت با هزینه کردن پول زیاد به اهداف س��ازمانی
خود برسید .بهعبارت دیگر ،اجرای فعالیت های موفق
را بدون تحمیل هزینههای قابل توجه به سازمان خود
میتوانید عملی نمایید.

بخش  :1شروع اجرای برنامه
(گامهای  1تا )3

گام  :1حمایت مدیریت را جلب کنید
جلب حمایت مدیریت برای اطمینان از این مس��اله است که برنامه شما
توس��ط سازمان شما حمایت و پشتیبانی ش��ده و تخصیص منابع مالی و
انسانی الزم بهطور مناسب و صحیح انجام یافته است.
مانن��د هر اقدام و تغیی��ری در محل کار ،موفقیت در ش��روع و اجرای
برنامههای ارتقای سالمت ،به حمایت و پشتیبانی رهبران سازمان بستگی
دارد .زمان��ی که مدی��ران بهطور کامل برنامه را بپذیرن��د و در مورد آن با
س��ایرین رایزنی کنند ،کارکنان به احتمال بیش��تري رویه مشابهی را در
همراهی با برنامه پیش خواهند گرفت .به همین دلیل ،الزم است مطمئن
باشید که مدیر سازمان شما از ابتدا درجریان برنامه بوده و خود یا نماینده
او در تمام کمیتهها و یا تشکلهای گروهي مربوط به برنامه حضور مداوم
داشته است.
جلب تعهد و حمایت مدیریت در اجرای برنامه ارتقاي سالمت در محل کار
به موضوعات متفاوتی از جمله موارد زیر بستگی دارد:
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بخش  :1شروع برنامه

ارایه دالیلی در مورد منافع اجرای برنامه شما براي سازمان
منافع انجام فعالیت بدنی و داشتن تغذیه خوب برای کارکنان و سازمان
هزینه های خاصی که بهدلیل نداشتن فعالیت بدنی و تغذیه نامناسب
به سازمان تحمیل میشود(بهعنوان مثال ،برای برآورد چنین هزینههایی
میتوان اطالعات و دادههای دقیق در مورد میزان غیبت از کار کارکنان را
از مدیریت نیروی انسانی سازمان درخواست کرد).
طرح کلي از برنامه ش��ما ،ش��امل اهداف اختصاصی و رفتاری برنامه و
مثال هایی از برخی فعالیت ها که ممکن است انجام شوند.
منابع تخمین زده ش��ده که برای سازماندهی و اجراي برنامه به آنها
نیاز خواهید داشت.
پیامدهای کلی پیشبینی شده
مطالعات موردی که بیانگر چگونگی انجام موفقیت آمیز برنامه در سایر
سازمانها باشند.

ضمایم

گام  :2خاصه خط مشی برنامه را معرفی و نیازها را شناسایي کنید

محرمانله نگله داشلتن مسلایل
کارکنان

بخش  :1شروع برنامه

حف��ظ حریم خصوص��ی کارکن��ان ،با
توجه به حساسیت باالی آنها در مورد
اطالعات مربوط به س��المت ش��خصی
خویش ،در جلب حمایت و اعتماد آنها
برای اجرای برنامه ارتقای س��المت در
محل کار اهمیت دارد.
توجه به این نکته مهم اس��ت که در
انجام هر نوع مطالعه پیمایش��ی ،حریم
خصوص��ی کارکنان حفظ ش��ود .تمام
اطالعات جمع آوری ش��ده در خصوص
سالمت کارکنان باید بهصورت ناشناخته
و در محلی غیر عمومی نگهداری شود.
کارکنان نباید احس��اس کنند که برای
مش��ارکت در مطالع��ات پیمایش��ی یا
اجرای برنامه تحت فش��ار ق��رار دارند.
بهع��الوه ،اگ��ر کارکنان به ه��ر دلیلی
قادر به مشارکت نبودند ،نباید احساس
بیگانگی در سازمان به آنها القا شود.

8

برای اینکه یک برنامه بهطور موفق اجرا ش��ود الزم اس��ت تمام کارکنان در برنامه درگیر
ش��وند .بهترین راه برای دس��تیابی به این مهم آن اس��ت که مطمئن شوید برنامه شما با
نیازهای سازمان شما و کارکنان ارتباط و تناسب دارد.
تشخیص این نیازها به شما اجازه می دهد تا درک بهتری از محیط کاری سازمان خود
داشته و با تعیین اولویت ها ،برنامه ای طراحی کنید که پاسخگوي نیازهای کارکنان باشد
و با اهداف کلی و اختصاصی س��ازمان ش��ما همسو باشد .بهعالوه اطالعاتی که در این باره
جمع آوری می کنید معیارهاي پایهای را در اختیارتان قرار میدهد که با استفاده از آنها
میتوانید همواره میزان موفقیت برنامه خود را ارزشیابی و پایش نمایید.
بس��ته به اندازه س��ازمانتان ،می توانی��د از رویکردهای مختلفی ب��رای تعیین نیازهای
س��ازمان و کارکنان استفاده کنید .رویکردهای نیازس��نجی میتوانند در طیفی وسیع ،از
اجراي بحثهاي گروهي متمرکز س��اده برای شناسایي مس��ایل جاری کارکنان ،باورها و
ترجیحات آنها تا مطالعات پیمایش��ی جامعتر در سطح سالمت و رفاه سازمان و یا انجام
ممیزیهای محیطی در محل کار ،گسترده شوند.
اگر در سازمانی کار میکنید که کارکنان در محیطهای فیزیکی چندگانه و دور از هم
کار میکنند ،نیازس��نجی را باید در تمام واحدها انجام دهید و مطمئن شوید که نیازهای
کارکنانی که در واحدهای دورتر کار میکنند نیز در نیازس��نجی برنامه ارتقای س��المت
سازمان شما گنجانده شده است.
مثالهایی از انجام نیازسنجی:
بحث گروهي متمرکز با کارکنان :به شما کمک خواهد کرد تا مسایل ،عقاید و ترجیحات
کارکنان را در زمان حاضر شناس��ایی کنید .س��واالت پیشنهادی برای اداره جلسات بحث
گروهي متمرکز را میتوانید در صفحه بعد مطالعه کنید.
مطالعات پیمایشی برای بررسی وضعیت رفاه و سالمت کارکنان :به شما کمک خواهد
کرد تا رفتارهاي بهداش��تي ،عالیق و ترجیحات خاص کارکنان را برای انجام فعالیتهای
درون سازمانی شناسایي کنید.
انجام ارزیابی محیطی در محل کار :به ش��ما کمک خواهد کرد تا زیرساختهاي محل
کارتان مانند تس��هیالت آشپزخانه ،حمام و غیره را شناسایی کنید .افزون بر این ،با انجام
ارزیابی محیطی در محل کار میتوانید فرهنگ س��المت س��ازمان خود را شناسایي کرده،
قوانین یا طرز تفکرات نانوش��ته بین کارکنان در مورد رفتارها یا خطمش��یهای س��المت
سازمان مانند زمان کار قابل انعطاف را تعیین کرده و متعاقبا مناسبترین فعالیتها برای
محل کار خود را بر اساس نتایج ارزشیابی شناسایي کنید.
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ویژگیه��ای س��ازمانی خاص��ی را درجریان
ارزیاب��ی محیطی محل کار میت��وان ارزیابی
ک��رد ک��ه از آن جمله میتوان ب��ه موارد زیر
اشاره نمود:
•در دس��ترس ب��ودن غذاه��ای مغذی و
س��الم در دس��تگاههای فروش خودکار،
غرفههای ارایه مواد خوراکي و جلس��ات
اداری
•فراهم بودن تسهیالت الزم براي کارکنان
بهمنظور ذخیره و آمادهس��ازی غذاهای
سالمی که از خانه به محل کار میآورند
(مانند یخچال ،قفسههای نگهداری).. ،
•فراه��م ب��ودن تس��هیالت در محل و یا
نزدیک محل کار که کارکنان را تشویق به
انجام فعالیت بدني میکند(مانند مراکز
بدنسازی ،مس��یرهای دوچرخه سواری،
پیادهروی و دوش).

دوست دارید در انجام چه نوع فعالیتهایي مشارکت کنید؟
دوست دارید سازمان شما بر چه حیطههایی از سالمت تمرکز نماید؟ بهطور
مثال کنترل وزن ،مدیریت استرس یا ترک سیگار.
دوست دارید فعالیتها در چه زماني انجام شوند؟ مثال در زمان خوردن ناهار،
قبل یا بعد از کار.
بزرگترین چالشهایی که براي مش��ارکت در فعالیتها در محل کار با آنها
مواجه میشوید کدامند؟
اهلداف برنامههلای ارتقای سلامت در محلل کار باید بر کلدام یک از
حیطههای سامت تمرکز داشته باشند؟
حیطههای هدف برنامه ش��ما باید مبتني بر نیازهای اولیه س��المت کارکنان در
محل کار که با انجام نیازسنجی مشخص شدهاند ،باشد .همانگونه که در مقدمه
به آن اش��اره ش��د ،اغلب اهداف برنامههای ارتقای س��المت در محل کار حداقل
ب��ر تغذیه و یا فعالیت بدني کارکنان و یا هر دو تمرکز مییابند .اگر کنترل وزن
بهعنوان یک نیاز اولیه تعیین شده ،الزم است در تنظیم اهداف برنامه ،هم تغذیه
و هم فعالیت بدني کارکنان لحاظ شود.
س��ایر حیطههای مرتبط با س��المت و رفاه مانند برنامههای ترک س��یگار و یا
مدیریت استرس نیز ممکن است برای لحاظ کردن در اهداف برنامههای ارتقای
سالمت توسط کارکنان پیشنهاد گردد.
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بخش  :1شروع برنامه

توجه داش��ته باشید که بس��ته به منابعی که
در اختیار داری��د ،میتوانید یک یا همه انواع
نیازس��نجیهای فوق را در س��ازمان خویش
انجام دهید .اگرچه ،انجام نیازسنجی به هریک
از شیوههای فوق اطالعات مهم و ارزشمندی
را در اختیار ش��ما قرار میده��د .اتخاذ همه
رویکردها درکنار هم برای انجام نیازس��نجی،
به احتمال بس��یار زیاد اطالعات جامعتری را
برای اجرای برنامه ارتقای سالمت در سازمان
ش��ما فراهم کرده و نیازهای اولیه سازمان و
کارکنان را بهتر به تصویر خواهد کشید .البته
همیشه الزم اس��ت فقط اطالعات مفیدی را
که برای توس��عه و ارزشیابی برنامه خود الزم
دارید جمع آوری کنید.

سواالتی که در بحث گروهي متمرکز پرسیده میشود:

ضمایم

گام  :3حمایت کارکنان را جلب و مسلوولیتهای افراد در برنامه
را تعیین کنید.
جلب حمایت کارکنان
برای کسب حمایت کارکنان ،مهم است که آنها منافع و مزایای برنامه را
درک کنند .در ذکر منافع و مزایای اجرای برنامه چه برای سازمان(بهطور
مثال بهبود بازدهی و بهرهوری) و چه برای کارکنان(مثال سالمت و رفاه
بهتر) ،با آنها صریح و صادق باشید .برای اطالعات بیشتر در مورد منافع
کار در محل کار سالم برای کارکنان به مقدمه این راهنما مراجعه کنید.

بخش  :1شروع برنامه

تعیین مسوولیتهای افراد در برنامه
تعیین فردی که مس��وول هماهنگی برنامه است و گنجاندن مسوولیت
هماهنگی برنامه در شرح وظایف شغلی وی که یکی از اقدامات مهم در
این گام بهشمار میرود.
شناسایي طرفداران و حامیان برنامه که به برنامههای ارتقای سالمت
در محل کار عالقه داشته و به ترویج خط مشی کلی برنامه بین همکاران
خود و س��ایر کارکنان س��ازمان عالقهمند هستند ،نیز بسیار مهم است.
در ش��روع کار ،به ویژه در محلهاي کار کوچک ،عالقه و اشتیاق حتی
فقط یک کارمند ،میتواند برای روی غلطک افتادن کارها کافی باشد .با
اینکار ،هماهنگکننده برنامه و حامیان و طرفداران شناختهشده تبدیل
به قهرمانان برنامه ش��ما ش��ده و انرژی و تشویق الزم برای درگیرکردن
همکاران خود و تعهد آنها در قبال برنامه را فراهم میآورند.
محلهای کاری با اندازه متوسط تا بزرگ که برنامه جامعتری را اجرا
میکنند باید به دنبال اس��تقرار کمیته یا کارگروهي برای اجرای برنامه
باشند .تشکیل یک کمیته ،روشی مناسب برای هماهنگ کردن توسعه
یک برنامه جامع است .در واقع ،با تشکیل کمیته میتوان مسوولیتها را
به اش��تراک گذاشته و از عقاید و نظرات جدید افراد مختلف در طراحی
و اجرای برنامه اس��تفاده کرد .اندازه این کمیته به اندازه سازمان ،قلمرو
برنامه و نقاط توجه آن بس��تگی دارد .نکته مهم درباره اندازه کمیته این
اس��ت که سعی کنید کمیته ش��ما از تعداد افراد قابل کنترلی برخوردار
باشد(بهطور ایدهآل ،سه تا ده کارمند).

10

نکته :بیش از اندازه غرق اجرای برنامه نشوید
بهجای تمرکز بر تمام نتایج نیازسنجیهای انجام شده
و پاس��خهای محیطی ،به اولویتبندی نیازها پرداخته
و ارتباطات خویش را با کارکنان بهبود ببخشید .انجام
اینکار بهخوبی نش��ان میدهد برای نیل به کدامیک
از اهداف برنامه الزم اس��ت برنامهریزی کوتاه مدت و
ی��ا بلند مدت انجام دهید .یک ش��روع س��اده و ادامه
تدریجی آن در طول زمان برای سازمانهایی با اندازه
متوسط تا بزرگ بسیار با ارزش است.
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سعی کنید اعضاي کمیته ،نمایندگان بخشهای مختلف سازمان
شما باش��ند تا به مدد مهارتهاي مختلف آنها در انجام کار ،از
درگی��ر بودن مداوم کارکنان در اج��رای برنامه اطمینان حاصل
کنید .بدین منظور ،باید ش��رح وظایف و مس��وولیتهای افراد را
بهطور واضح و روشن تعریف و به اعضای کمیته ابالغ فرمایید.
تشکیل کمیته محل کار سالم و مدیریت آن
وظایف کمیته
•توسعه ،هدایت و هماهنگی برنامه
•تشخیص عالیق و نیازهای کارکنان
•ایجاد انگیزه در کارکنان برای مشارکت
•حفظ شور و اشتیاق و تعهد مدیریت
•بح��ث در مورد اجزای بالقوه برنامه و تصمیمگیری در مورد
فعالیتهایی که باید در اجرای برنامه در نظر گرفته شوند.

محول کرده و گامهای بعدی برنامه ارتقای سالمت در محل
کار را برای اعضای کمیته مشخص نماید.
تشخیص نقشها و تفویض مسوولیتها
تعیین نقشها و تفویض مسوولیتها به اعضای مختلف کمیته،
این اطمینان را ایجاد میکند که جنبههای مختلف برنامه در نظر
گرفته شدهاند .از سوی دیگر ،تفویض مسوولیتها اجرای برنامه
را آسانتر میسازد.
باتوج��ه به ان��دازه کمیت��ه خ��ود ،میتوانید مدیری��ت انجام
فعالیتهای خاصی از برنامه ارتقای سالمت سازمان خویش مانند
نیازسنجی را به برخی از افراد کمیته بسپارید.

 10گام برای اجرای برنامه ارتقای سالمت در محل کار | راهنمای ارتقای سالمت در محل کار

100

11

بخش  :1شروع برنامه

جلسات کمیته
درشروع ،ممکن است کمیته تصمیم بگیرد که جلسات هفتگی
ویژگیهای فرد هماهنگکننده کمیته
داش��ته باشد و بعد از اینکه برنامه شما استقرار یافت جلسات به
صورت ماهانه برگزار ش��وند .برنام��ه ریزی برای این منظور بهتر
یکی از اعضای کمیته را بهعنوان هماهنگکننده کمیته منصوب اس��ت که دارای انعطاف بوده تا بتواند با تعهدات افراد هماهنگ
کنید .بهطور ایدهآل ،این فرد باید قادر به انجام موارد زیر باشد :باش��د ،اما بهتر است حداقل در هر سه ماه یکبار برگزار گردد تا
بتوان حرکت رخ داده را حفظ نمود .دس��تور کاری را برای نتایج
• از مهارتهای قوی برای رهبری گروه برخوردار باشد.
جلس��ات خود تنظیم کنید ،در نتیجه هر شخصی که به جلسه
•ارتباط خوبی با کارکنان و مدیریت برقرار نماید.
•درک و استنباط خوبی از مأموریت کمیته داشته و از اعتماد ش��ما بپیوندد ایده ای واضح راجع به آنچ��ه از او انتظار می رود
به نف��س الزم براي ترویج برنامه بی��ن کارکنان و مدیریت خواهد داشت.
برخوردار باشد.
•بهعنوان یک الگوی رفتاری خ��وب برای دیگران ،بهمنظور
اتخاذ شیوههای زندگی سالم عمل نماید.
•بهعنوان یک عضو تیم ،از توانایی انجام کار بهطور مستقل و
یا با گروههای مختلف مردم برخوردار باشد.
•در سایر کارکنان انگیزه الزم برای مشارکت در اجرای برنامه
را ایجاد کرده و مربی خوبی برای آنها باشد.
•نقشها و مسوولیتهای افراد کمیته را بهطور واضح به آنها

ضمایم

بخش  :1شروع اجرای برنامه (مراحل  1تا  -)3چک لیست خاصه
محل کار بزرگ
محل کار کوچک محل کار متوسط
( 20کارمند) (200-20کارمند) (بیش از 200کارمند)
گام یک :حمایت مدیریت را جلب کنید
مالق��ات با مدیریت ب��رای بحث در مورد برنامه پیش��نهادی
سالمت در محل کار
داشتن نماینده مدیریت در کمیته

(ارائه رسمی)
اختیاری

گام  :2مفاهیم را تعریف و نیازها را شناسایي کنید
بح��ث گروهي متمرک��ز با کارکن��ان برای تعیی��ن محتوا و
چگونگی انجام آنچه که باید انجام شود.
بررسی سالمت و رفاه کارکنان

اختیاری

ارزیابی محیطی در محل کار

اختیاری

بررسی عالیق کارکنان

اختیاری

اختیاری

گام  :3حمایت کارکنان را جلب و مسوولیتهای افراد در برنامه را تعیین کنید
تروی��ج برنامه بین کارکنان و تبیین اس��تدالل منطقی براي
اجرای برنامه
تعیین فرد هماهنگ کننده برنامه

بخش  :1شروع برنامه

تعیین قهرمان یا قهرمانان
تشکیل کمیته ،تعیین نقشها و تفویض مسوولیتها

(کمیته کوچک)

(3تا  10نفر
شامل مدیریت)

(سه تا ده نفر ،با
نمایندگاني از حوزهها
و مدیریتهاي
مختلف)

» نش��ان میدهد که انجام این فعالیت یک مرحله مهم از برنامه ش��ما است .در حالي که «اختیاری» بودن
توجه :این عالمت «
برخی فعالیتها نشاندهنده آن است که شما نیاز به تصمیمگیری در مورد آنها دارید و باید مشخص کنید که انجام این فعالیت را
برای اجرای برنامه خود ضروری میدانید یا خیر.
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بخش  :2طراحي برنامه
(گام های  4تا )7

گام  . 4اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری برنامه را تعیین کنید.
تدوین اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری برنامه در پاسخ به سواالت زیر کمک کننده است:
«کجا میرویم؟» و «چگونه به آنجا خواهیم رسید؟»
تعیین اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری
 -1تعیین اهداف کلی برنامه :بر عالیق و نیازهای خاص سازمان خود و کارکنان تمرکز کنید
(عالیق و نیازهایی که در گام  2یعنی معرفی خطمشی برنامه و شناسایی نیازها تشخیص داده
شدهاند) .تمرکز بر نیازها و عالیق سازمان ،به شما در تشخیص موارد زیر کمک خواهد کرد:
قلمرو برنامه شامل حیطههای اصلی و مورد هدف برنامه
نتایج مورد انتظار برای مدیریت و کارکنان
منابع مالی و زمان الزم برای دستیابی به نتایج و پیامدها متناسب با منابع دردسترس
بهترین روش برای پیگیری میزان پیشرفت برنامه .برای پیگیری میزان پیشرفت برنامه به
بخش «توجه به معیارهاي عملکرد» در صفحه بعد مراجعه کنید.

در س��ازمان ش��ما ،سیاست ایجاد
مح��ل کار س��الم ممک��ن اس��ت
بخشی از برنامه ارتقای سالمت در
محل کار باشد.
اتخاذ چنین سیاس��تی میتواند
تعهد س��ازمان نس��بت به اجرای
برنام��ه را تقوی��ت کن��د و ای��ن
اطمین��ان را در ش��ما ایجاد نماید
ک��ه برنامه ارتقای س��المت بخش
ادغام یافتهای از سازمان شما است.
افزون بر این ،اتخاذ سیاست ایجاد
محل کار سالم ،طرح و اهداف کلی
برنامه را به وضوح براي مدیریت و
کارکنان سازمان ارایه ميدهد.

نمونهاي از اهداف کلي:
تغذیه :کارکنان به انواع مختلفی از غذاهای سالم در محل کار دسترسی داشته باشند.
فعالیت فیزیکی :کارکنان از تشویق و حمایت الزم براي استفاده از شیوههای تردد فعال بین
محل کار و منزل برخوردار باشند.
 -2تعیین اهداف اختصاصی و رفتاری برنامه :برای هر یک از اهداف کلی برنامه ،باید حداقل
یک هدف اختصاصی و رفتاری تعیین کنید .اهداف رفتاری باید  SMARTباشند.
( -)Specificخاص و ویژه :با اجرای برنامه ،به چه پیامدهای خاصی میخواهید برسید؟
( -)Measurableقابل اندازهگیری :با اندازهگیری چه چیز(هایی) میخواهید نشان دهید
که به این هدف برنامه دست یافتهاید؟
( -)Achievableقابل دستیابی :آیا دستیابی به این هدف براساس منابع ،حمایت و عالیق
موجود براي اجرای برنامه واقعا امکان پذیر است؟
( -)Relevantمرتبط و مناسب :آیا این هدف با نیازها و عالیق مدیران و کارکنان سازمان
شما مرتبط است؟
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بخش  :2طراحی برنامه

سیاست ایجاد محل کار سالم

بهمحض جمعآوری این اطالعات ،باید قادر به تعیین اهداف کلی برنامه خود باشید.

ضمایم

( -)Time-boundقاب��ل انج��ام در محدوده
زمانی مش��خص :انتظار دارید بعد از گذش��ت چه
زمانی به هدف تعیین شده دست یابید؟
نمونهای از اهداف اختصاصی و رفتاری
تغذی��ه :حداقل  50درصد م��واد خوراکي در کلیه
دس��تگاههای خودکار عرضه مواد خوراکي در محل
کار ،تا تاریخ  ،......جزء مواد غذایی سالم باشند.
گزینهه��اي غذایی س��الم ،ش��امل ن��ان و غالت
س��بوسدار ،میوه ،س��بزیها ،لبنی��ات کم چرب،
گوش��تهای بیچرب��ی ،آب و نوش��یدنيهاي کم
کالری هستند.
فعالیت فیزیکی :بر تعداد کارکنانی که از شیوههای
فعال تردد بین محل کار و منزل استفاده میکنند
در یک بازه زمانی  10درصد افزوده شود.

توجه به معیارهاي عملکرد
به یاد داشته باشید که  ...در این مرحله الزم است میزان پیشرفت و موفقیت
برنامه خود در دستیابی به اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری تعیین شده را
پیگیری کنید.
معیارها و آمارهای س��نجش عملکرد که ش��ما براس��اس آنها در خصوص
میزان موفقیت برنامه خود قضاوت ميکنید ،مستقیماً از اهداف اختصاصی
برنامه پیروی می کنند .بنابراین باید مطمئن ش��وید که اهداف اختصاصی
برنامه شما کامال قابل اندازهگیری باشند.
گام  :5فعالیتهای برنامه را تعیین و برنامه عملیاتی و بودجه را تهیه
کنید.
تعیین فعالیتهای برنامه
فعالیتهای برنامه برای دس��تیابی به بیش��ترین میزان اثر ،باید متناسب با
نیازها و عالی��ق کارکنان ،بودجه و زمان اختصاص داده ش��ده برای برنامه
تعیین گردند .عالوه بر این ،نوع فعالیتهای برنامه بر اس��اس اهداف کلی،
اختصاصی و رفتاری برنامه تعیین میشود.
فعالیتها میتوانند س��اده و ارزان مانند پیادهروی در ساعت صرف ناهار
باش��ند و یا نیاز به صرف زمان و پول قابل توجهی داش��ته باشند که از آن
جمله میتوان به برپایی تسهیالت انجام ورزش در محل کار اشاره کرد.

بخش  :2طراحی برنامه

در جداول آتی ،فهرستی از فعالیتهای متمرکز بر فعالیت بدنی و تغذیه
کارکنان که قابلیت انجام در محل کار دارند ،آورده شده است .فعالیتها به
سه سطح کم ،متوسط و زیاد تقسیم شدهاند و در هر سطح ،منابع انسانی و
مالی الزم برای اجرای فعالیت مورد نظر تخمین زده شده است .با استفاده
از اطالع��ات این جدولها ميتوانید فعالیتهایی که قابلیت انجام س��ریع و
آسان دارند را تشخیص دهید .اگر منابع کم و محدودی برای اجرای برنامه
در اختی��ار دارید برای اجرای فعالیتهای با قابلیت انجام س��ریع و آس��ان
برنامهریزی کنید و در صورت برخورداری از منابع بیشتر برای انجام برنامه،
میتوانید فعالیتهای چالش برانگیزی که انجام آنها مس��تلزم صرف زمان
بیشتری است را انتخاب کنید.
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فعالیتها براساس تمرکز بر اهداف برنامه ،در هر یک از حیطههای زیر نیز طبقهبندی میشوند:
مردم
محیط
خط مشی و سیاست
فعالیتهای��ی که بر «مردم» تمرکز دارند ،آموزش و افزای��ش آگاهی عمومی را هدف خود قرار میدهند .انجام فعالیتهای متمرکز
بر مردم باید همیش��ه با فعالیتهایی که محیطی حامي در محل کار خلق میکنند ،توأم گردد .نکته مهم دیگر این اس��ت که باید
سیاستها و خطمشیهای شفافی برای حمایت از آنها در محل کار وضع گردد.
تحقیقات نشان میدهد که اتخاذ یک رویکرد چند وجهی و جامع سبب افزایش میزان مشارکت کارکنان در اجرای برنامه و رفع
نیازهای سالمت آنها میشود.
مثال هایی از فعالیت هایی که معطوف به فعالیت های فیزیکی در محیط کار هستند
مردم

فعالیت هایی با منابع کم

محیط

سیاست

پیشنهاد ساعات کاری قابل انعطاف بهمنظور تسهیل انجام فعالیت بدني در طول روز
حمای��ت از انج��ام فعالیت بدني مانند حرکات کشش��ی یا پیادهروی کوت��اه مدت در طول
زمانهای استراحت و وقفه در کار روزانه
تهیه نقشه مسیرهای پیادهروی نزدیک به محل کار و ترویج استفاده از آن بین کارکنان
تهیه راهنمای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای کارکنان و ترویج تردد بین محل
کار و منزل با استفاده از آنها
تشویق و حمایت از شیوههای تردد فعال مانند پیادهشدن از اتوبوس چند ایستگاه زودتر از
مقصد یا پارک کردن اتومبیل شخصی در محلی دورتر از محل کار
انجام پیاده روی گروهی در ساعت نهار

بخش  :2طراحی برنامه

نصب تابلو در آسانسورها و پله های برقی برای تشویق به استفاده از پله ها و توسعه ارتباطات
داخلی پشتیبان
فراهم کردن مسیرهاي دوچرخه سواري در محل هایی ایمن ،راحت و قابل دسترس
برقراری ارتباط منظم در زمینه فعالیت بدنی ،پیامهای بدنسازی و ارتباط با وب سایتهای
مرتبط و مناسب
ترویج جلسات پیادهروی بهمنظور کاهش رفتارهای مرتبط با پشت میزنشینی
برقراری رابطه با مراکز ورزشی محلی برای اخذ تخفیف خدمات و عضویت کارکنان
ترویج انجام فعالیت بدنی در سطوح محلی ،استانی و کشوری و یا رویدادهای سفری فعال
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ضمایم

فعالیت هایی با منابع متوسط

مردم

محیط

سیاست

تمهیدات اخذ وام برای خرید گام شمار
برگزاری مسابقه و رقابت بین کارکنانی که از دستگاه گام شمار استفاده میکنند.
حمایت ازکارکنانی که در قالب تیمهای س��ازمانی در پیادهروی و دو بهمنظور سرگرمي شرکت
میکنند.
ارایه امکانات مختلف مانند دوش آب گرم و یا تسهیالت مربوط به تعویض لباس در محلهای کار
تش��کیل تیمهای ورزشی در محلکار برای مشارکت در فعالیتها و رویدادهای سازماندهیشده
ورزشی
طراحی پرسش��نامه فعالیت بدني برای تعیین عالیق کارکنان درمورد گزینههاي مختلف فعالیت
بدني در محل کار
ارایه فعالیتهای مرتبط با سالمت(دعوت از سخنرانان مهمان ،برگزاری کالسهای آموزشی)..،
توسعه برنامه فعالی برای سفر و رفت و آمد کارکنان
ارایه بلیت اتوبوس و قطار در واحد پذیرش برای تسهیل حضور کارکنان در جلسات
تهی��ه لوازم محافظت در برابر تغییرات جوی مانند چت��ر ،بادگیر ،کرم ضد آفتاب و ..برای رفتن
کارکنان به جلسات محلی
ش��راکت و هماهنگی با فروشگاههای محلی عرضه دوچرخه برای ارایه دوچرخه با نرخ تعاونی به
کارکنان
فعالیت هایی با منابع بزرگ

مردم

تسهیل کسب حق عضویت دارای تخفیف ،در مراکز بدنسازی محلی
برپایی کالسهای نرمش و بدنسازی در محل کار
تحویل گام شمار به تمام کارکنان

بخش  :2طراحی برنامه

ارایه تسهیالت مربوط به انجام ورزش در محل کار
حضور فیزیولوژیست ورزشی در محل کار برای انجام تستهای ساده بدنسازی در محل کار
حضور متخصص ورزش در محل کار براي س��خنرانیهای منظم انگیزش��ی در خصوص نرمش و
بدنسازی
حضور مربی بدنسازی براي هدایت گروههاي پیادهروی آرام ،تند و دو
تامین دوچرخه مورد نیاز کارکنان برای تشکیل ناوگان دوچرخهسواری بهمنظور تسهیل حضور
آنها در جلسات محلی
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سیاست

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1
نمونههایي از فعالیت ها با موضوع «تغذیه» در محل کار
فعالیت هایی با منابع کوچک

مردم

محیط

سیاست

برقرای ارتباط با فروشندگان محلی برای تحویل سفارشات غذایی کارکنان و تهیه میوهها و سبزیهاي
تازه مورد نیاز آنها
فراهم کردن فضای محافظت ش��ده و دور از مح��ل کار کارکنان ،برای صرف غذا که مجهز به فضای
آماده سازی غذا نیز باشد
نمایش اطالعات در مورد تغذیه س��الم ،در مکانهاي مناس��ب در محل کار (مانند آش��پزخانه ،بوفه،
سالنهای غذاخوری)
ایجاد ارتباطات منظم در مورد تغذیه ،مانند ارایه دستورالعمل تهیه غذای سالم در طول هفته ،بیان
نکات مهم در تغذیه و معرفی وب سایت های مرتبط و مناسب در این زمینه
پذیرایی از کارکنان با غذاها و نوشیدنیهای سالم در جلسات
تهیه مجالت تغذیه برای مطالعه کارکنان در محل کار
ترویج و تبلیغ رویدادهای مربوط به تغذیه سالم در سطح محلی ،استاني و ملي
تدوین خط مشی و سیاستهای سازمان براي ترویج تغذیه سالم در محل کار و حمایت از سیاستهای
وضع شده مانند سیاستهای تهیه و توزیع غذای سالم در محل کار
فعالیت هایی با منابع متوسط

مردم

محیط

سیاست

س��ازماندهی ب��رای ماموریت گروهی کارکنان با حضور متخصص تغذیه برای خواندن برچس��بهای
غذایی در سوپرمارکتهای محلی
تهیه آب سردکن بهطوري که تمام کارکنان به آسانی به آن دسترسی داشته باشند
اطمینان از وجود تس��هیالت کافی در آش��پزخانه برای نگهداری و آمادهس��ازي غ��ذا مانند یخچال،
مایکروفر ،کارد و چنگال و ظروف
عرضه سبزی و میوه تازه در محل کار ،بهطور رایگان و یا با تخفیف
عرضه غذاهای سالم در دستگاههای خودکار فروش موادخوراکي
ارایه کمک هزینه برای خرید کتابهای تغذیه و آشپزی
فعالیت هایی با منابع بزرگ

مردم

تش��ویق کارکنانی که در س��اعت های غیر اداری در فعالیتهای مرتبط با کنترل وزن و تغذیه سالم
شرکت میکنند و حمایت از آنها
درگیر کردن خانواده کارکنان در برنامه های آموزش��ي مرتبط با تغذیه سالم ،از طریق توزیع مطالب
آموزشی بین خانوادهها و یا دعوت از اعضاي خانواده کارکنان برای شرکت در جلسات آموزشي
تغییر منوی غذایی در بوفه محل کار برای اطمینان از عرضه مواد غذایی سالم
برگزاری دورههای آموزشی توسط متخصص تغذیه در رابطه با تغذیه و کنترل وزن در محل کار
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محیط

سیاست

بخش  :2طراحی برنامه

ارایه سخنرانی توسط متخصص تغذیه در مورد خوردن غذاهای سالم

ضمایم

تهیه برنامه عملیاتی
بعد از انتخاب فعالیت های برنامه ،زمان تهیه برنامه عملیاتی فرا می رسد .برنامه
عملیاتی ،از طریق مرتبط کردن فعالیت ها با اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری
برنامه ،جزییات مفصل تری در مورد آنچه که برای اجرای مؤثر فعالیت ها الزم
است و همچنین زمان اجراي آن ارایه میدهد.
برنامه عملیاتی باید ش��امل ترکیبی از فعالیت هایی باش��د که بر حیطههای
مختلفی مانند مردم ،محیط و سیاستهای حاکم بر سازمان تمرکز یافتهاند .در
واقع با هدفگذاری در این حیطهها ،برنامه عملیاتی موفقتر خواهد بود .برنامه
عملیاتی باید مبتنی بر واقعیت و قابل انعطاف باش��د زیرا گاهی اوقات ضرورت
ایجاب میکند تا براس��اس بازخورد کارکنان و یا ارزشیابی خودتان از پیشرفت
برنامه ،تغییرات الزم را در برنامه عملیاتی اعمال کنید.
بهمنظور بهحداکثر رس��اندن میزان مش��ارکت کارکنان ،مطمئن ش��وید که
درخصوص زمان انجام فعالیتها ،بهنحو مناس��بي برنامهریزی شده است .شاید
الزم باش��د انجام فعالیت های خاصی در زمانهای مختلف تکرار ش��ود .مرتبط
س��اختن انجام برخی فعالیتها با تبلیغات ،رویدادها و کمپینهاي بهداش��تي
خاص مانند هفته قلب ،روز مبارزه با سرطان و ..نیز بسیار ارزشمند هستند.
نمونهای از برنامه عملیاتی را میتوانید در ( ضمیمه  )1مطالعه کنید.
بودجه

بخش  :2طراحی برنامه

ی��ک بودجهبندي دقیق باید رئوس هزینه های تخمین��ی اجرای برنامه را ارایه
دهد.
در تنظیم بودجه ،الزم است به موارد زیر توجه داشته باشید:
تجهیزات و ملزومات
هزینه های پرسنلی و آموزشی
پاداشها و مشوق ها برای مشارکت کارکنان
سایر هزینه های مرتبط با برنامه عملیاتی
ممکن است بتوان در محلهای کار کوچک برنامه را با صرف بودجه اندک و یا
حت��ی بدون بودجه نیز اجرا کرد .اگرچه حتی موارد کوچکی مانند پذیرایی در
یک سمینار سالمت نیز به بودجه هرچند کم نیاز دارد.

18

اطاعاتی که الزم است در برنامه عملیاتی
گنجانده شود:
اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری برنامه
فعالیتها
حمایتها و منابع الزم
تعیی��ن فرد مس��وول برای انج��ام تک تک
فعالیتها
زمانبندی دقیق انجام هر فعالیت
چگونگی ارزشیابی هر یک از فعالیتها
تقسیم هزینه ها
پژوهشها نشان میدهند با به اشتراک گذاشتن
هزینهها ،بر میزان تعهد افراد برای اجرای برنامه
افزوده میش��ود .ممکن است س��ازمان خاصی
تمام هزینههای اجرای یک برنامه را متقبل شود
و در مقابل هزینههای انجام برخی فعالیتهای
خاص برای ارتقای کیفیت برنامه را با کارکنان
آن سازمان تقسیم کند .بهعنوان مثال ،سازمانی،
می��وه تازه مورد نیاز کارکنان را یکبار در هفته
تامین میکند و در مقابل از کارکنان میخواهد
بخش��ی از هزینههای عضویت در باش��گاههای
ورزشی را خودشان بپردازند.
شراکت در تامین مالی برنامه
اگ��ر فعالیتهای مد نظر ش��ما نی��از به صرف
هزینههاي زیاد و قابل توجهی دارند ،باید برای
اجرای برنامهاتان ،شرکا و نهادهای مالی مناسب
که مایل به س��رمایهگذاری در س��ازمان ش��ما
هستند ،را شناسایی کنید.
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گام  :6مشوقها و پاداشها را انتخاب کنید شما می توانید یک یا ترکیبی از انواع مشوق ها و پاداش های خالصه شده در زیر را در
سازمان خود مدنظر قرار دهید:
مش��وق ها و پاداش ها بخش مهم��ی از برنامه
شما بوده و ضمن تش��ویق کارکنان میتوانند ایده هایی برای مشوق ها و پاداش ها در برنامه:
موجبات مشارکت بیشتر آنها در اجرای برنامه
را فراه��م آورند .تش��ویق میتواند دلیلی برای
جوایز دستیابی به اهداف خاص :صدور گواهی نامه و اهدای جوایز به افرادی که
تغییر رفتار کارکنان بوده و تعهد آنها در قبال به دستاوردهای بهداشتی خاص و مهمی دست یافته اند ،تالش چشمگیری براي
اتخاذ عادت های بهداش��تی و سالم را قویتر و ایجاد تغییرات مثبت در سازمان انجام دادهاند و یا بهطور منظم در انجام فعالیت ها
مداومتر سازد .در سطح کارفرمایان برنامه نیز ،شرکت کردهاند.
تعهد آنها را در قبال برنامه افزایش میدهد.
مس��ابقات و رقابتها :س��ازماندهی رقابت هایی با اهدای جوایز براساس میزان

یک مثال:
تش��ویق تردد فعال توس��ط س��ازمانی در
ویکتوریا

به خاطر داشته باشید که؛ هنگام انتخاب مشوق ها و پاداش ها ،الزم است مطمئن
ش��وید که پاداشها و مشوقهای مد نظر ش��ما مورد پسند کارکنان سازمان واقع
خواهند شد.
 10گام برای اجرای برنامه ارتقای سالمت در محل کار | راهنمای ارتقای سالمت در محل کار
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 Mountain Goat Breweryسازمان
کوچکی اس��ت که ساالنه به کارکنانی که
برای رفت و آمدهای روزانهاش��ان به محل
کار از دوچرخ��ه اس��تفاده میکنند 200
دالر جایزه میدهد تا آنها برای پرداخت
هزینههای تعمیر و نگهداری دوچرخهاشان
در طول س��ال با مش��کل مواجه نش��وند.
بهع��الوه ،این کارکنان ب��ه ازای هر یک از
روزهایی که با دوچرخه به محل کارش��ان
میآیند 1/5 ،دالر در ش��ب سال نو هدیه
میگیرند.

فعالیت یا مشارکت روزانه کارکنان در انجام یک رفتار خاص بهداشتی.
اعالن عمومی :افرادی که مش��ارکت باالیی در اجرای برنامه داش��تهاند و یا به
موفقیت های شایانی در این زمینه دست یافته اند در جلسات یا رویدادهای سازمانی
معرفي شوند و در مورد آنها اعالن عمومی صورت گیرد.
کاالها :تهیه کاالهای مرتبط با ش��یوه زندگی سالم مانند تهیه بطری های آب
معدنی ،دستمال یکبار مصرف و لباس از فروشگاههای محلی.
مشوق های نقدی :تحقیقات نشان می دهد برنامه هایی که از مشوقهاي نقدی یا
دادن تخفیف به کارکنان استفاده می کنند ،مشارکت باالتری از کارکنان را بهدست
آوردهاند.
تفریح و سرگرمی :برگزاري مراسم صرف ناهار ،صبحانه یا چای براي ترویج یک
فعالیت.
عضویت با تخفیف در مراکز ورزشی :برقراری ارتباط با مراکز ورزشی محلی برای
اعمال تخفیف در حق عضویت کارکنان سازمان.
مرخصی :ممکن است دادن مرخصی به برخی کارکنان به دلیل شرکت در یک
فعالیت خاص ارزش بیشتری از یک مشوق نقدی داشته باشد.
برنام��ه امتیازی :دادن امتیاز به کارکنان به ازای هر مش��ارکت ،بهنحوی که با
امتیازات جمع ش��ده در طول زمان بتوانند وارد معامله برای دس��تیابی به س��ایر
پاداشهای سازمانی شوند.
کارت هدیه :دادن کارت هدیه به کارکنان برای اینکه بتوانند آنچه را که دوست
دارند خریداری کنند.

ضمایم

گام  :7حمایت های بیشتري را شناسایي کنید
در اجرای برنامه ،میتوانید از طیف وس��یعی از حمایتهای قابل دسترس بهره ببرید.
البته ،نوع حمایتی که انتخاب میکنید به فعالیت انتخابی ش��ما بستگی دارد .بسیاری
از منابع با کیفیت باال بهطور رایگان و یا با هزینه اندک از طریق سازمانهاي داوطلب،
ادارات بخش سالمت و نیز سازمان های دولتی استانی یا کشوری قابل دستیابي هستند.
منابع موجود و در دسترس شامل موارد زیر هستند:
منابع و ابزار اطالعاتی برای افراد مانند بروشورها و برگه های آموزشی
منابع محلی مانند باشگاههای ورزشی ،سالن های ورزشی و برنامه های جامعه محور
خدمات پشتیبانی تلفنی مانند خطوط مخصوص اطالعرسانی درباره مسایل مرتبط
با سالمتی
برنامه های فعالیت بدني مانند گردهماییهای پیاده روی سالم
بسته های آموزشي ،دستورالعملها و راهنماهای معتبر تهیه شده توسط انجمنهای
تخصصی و حمایت برای اجرای فعالیت ها
موسس��ات ارجاعی که برای رفع مش��کالت اولیه و ساده کارکنان میتوان از وجود
آنها استفاده کرد.

بخش  :2طراحی برنامه

براي به حداکثر رس��اندن میزان دسترسی به منابع موجود ،میتوان با سایر سازمانها
ارتباط برقرار کرد و با به اش��تراک گذاش��تن منابع ،زمینه را برای استفاده مشترک از
منابع همدیگر فراهم نمود .البته توصیه میشود خودتان را محدود به موارد لیست شده
در این راهنما نکنید و به جستجوی منابع موجود در منطقه و جامعه خودتان بپردازید.
جلب همکاری بخش خصوصی بهمنظور ارایه محصوالت و خدمات سالمت در محل
کار نیز میتواند گزینه مناسبی باشد .شرکتهای خصوصی طیف وسیعی از محصوالت
و خدمات مانند انجام مطالعات پیمایش��ی با محوریت س��المت و تندرستی ،غربالگری
سالمت ،طراحی و اجرای برنامه های اطالعاتی و آگاهي دهنده و حمایت های آنالین را
ارایه می دهند .برای استفاده از خدمات آنها میتوانید با آن شرکتها قرارداد همکاری
منعقد کنید و یا پرداختی آنها را مشروط به تکمیل انجام خدمات موردی نمایید .برای
کسب نتایج بهتر ،باید انتظارات سازمان خود را از آن شرکتها بهطور بسیار شفاف به
آنها ابالغ کنید و مطمئن شوید که آنها درخصوص خدمات مورد نیاز شما ،انتظارات
شما را به روشنی دریافتهاند.

20

راهنمای ارتقای سالمت در محل کار |  10گام برای اجرای برنامه ارتقای سالمت در محل کار

109

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

بخش  :2طراحي برنامه(گام های  4تا  : )7چک لیست خاصه
محل کار کوچک
کمتراز20کارمند

محل کار متوسط محل کار بزرگ
بیش
بین20الی200کارمند
از200کارمند

گام  :4اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری را تعیین کنید
اختیاری

تهیه بیانیه ماموریت
تعیین اهداف کلی

(1هدف یا بیشتر)

( 2الی  3هدف)

تعیین اهداف اختصاصی و رفتاری (حداقل یک هدف اختصاصی برای هر هدف کلی)

( 2الی 5
هدف)

توجه به معیارها و آمارهای سنجش عملکرد
گام  :5فعالیتهای برنامه را تعیین و برنامه عملیاتی و بودجه را تهیه کنید.
انتخاب فعالیت های برنامه با توجه به منابع مورد نیاز و در دسترس
تهیه برنامه عملیاتی ،تعیین و تفویض مسوولیتها و تنظیم جدول زمانبندی
واقعگرایانه

(حداقل یک
فعالیت کم هزینه
برای هر هدف)

(پیگیری هزینه ها
که مستلزم انجام
فعالیتهای
پیشرفته و
تخصصی نیستند)

تعیین بودجه برنامه

ارایه بودجه به مدیریت

(حداقل  2فعالیت
برای هر هدف)

(حداقل 2
فعالیت برای
هر هدف)

(در نظر گرفتن
منابع مالی
بیشتر)

گام  :6مشوقها و پاداشها را انتخاب کنید

انتخاب مشوق ها و پاداش ها
درخواست کمک محلی براي تامین مشوقها و پاداشها

گام  :7برنامه خود را ترویج و توسعه دهید
شناسایي افراد و سازمانهای حامی در سطح محلی ،استانی و ملی
کسب منابع مرتبط و مناسب
توجه به ارایه دهندگان خارجی برنامه
توجه :عالمت « » نش��ان می دهد که این گام ،یک مرحله مهم در برنامهاتان اس��ت .در حاليکه «اختیاری» بودن یک فعالیت نشان دهنده آن
است که شما در مورد لزوم انجام آن باید تصمیمگیری کنید.
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(مشوق ها یا
پاداشهاي رایگان
یا کم هزینه را
جستجو کنید)

ضمایم

بخش  :3اجرای برنامه
(گام های  8تا )10

گام  :8برنامه خود را ترویج و توسعه دهید.
بهمنظ��ور افزای��ش میزان دس��تیابی به اه��داف کلی و
اختصاصی برنامه ،ترویج برنامه بین تمام کارکنان سازمان
ضروری است.
اهداف فعالیتهای ترویجی عبارتند از:
افزایش میزان آگاه��ی کارکنان در خصوص برنامه و
ایجاد عالقه در آنها برای مشارکت
تبلیغ فعالیتها و رویدادهای خاص
ایجاد انگیزه در کارکنان برای مش��ارکت در برنامه و
فعالیتها
حفظ عالقه و انگیزه کارکنان برای زمان طوالنی
در ای��ن میان ،مهمترین هدف ترویج برنامه ،ایجاد انگیزه
در کارکنان برای مش��ارکت اس��ت .زیرا در صورت عدم
مش��ارکت اف��راد ،هرچقدر هم که برنامه بس��یار جامع و
بهخوبي برنامهریزي شده باشد ،از اثربخشی الزم برخوردار
نخواه��د بود .لذا ترویج برنامه را میتوان در مراحل اولیه
آغاز و در طول اجرای برنامه نیز ادامه داد.

ایدههایی برای کمک به ترویج برنامه
اطالعرس��اني در مورد ش��روع برنامه :اطالعرسانی در مورد شروع
برنامه موج��ب افزایش آگاهی در مورد برنام��ه و فعالیتهای آن در
س��ازمان میگ��ردد .در این خص��وص ،جلب حمایت و پش��تیبانی
ارشدترین مدیر سازمان یا دعوت از یک سخنران سرشناس میتواند
بسیار کمککننده باشد.
بحثهاي آموزش��ی و انگیزش��ی در مورد س��المت :ب��راي ایجاد
انگیزه در کارکنان بهمنظور تغییر رفتارهای ناس��الم و غیربهداشتی،
از متخصصین و کارشناسان بومی مانند متخصصین تغذیه ،ورزش و
یا مربیان بهداش��ت دعوت کنید ،تا در مورد سالمتی و منافع اجرای
برنامه ارتقای سالمت در محل کار با کارکنان صحبت و راهنماییهای
الزم را به آنها ارایه کنند.
پوس��ترها و اطالعات بهداشتی :پوسترها را در محلهای مناسب،
در اطراف محل کار کارکنان نصب کنید و بهمنظور تسهیل دسترسی
کارکنان به اطالعات بهداش��تی موردنیازشان ،بروشورها و برگههای
آموزشی در خصوص فعالیتهای محل کار و سایر اطالعات مرتبط با
س��المت را روی یک میز مشخص قرار داده و یا در تابلوهای اعالنات
مشخصی نصب نمایید.

بخش  :3اجرای برنامه

برگزاری یک رویداد بهداش��تی برای کارکن��ان :یک برنامه ناهار
برای پیادهروی تدارک ببینید یا روز خاصی را برای «تردد فعال بین
من��زل و محل کار» اختصاص دهید تا کارکنان براي انجام پیادهروی
یا استفاده از دوچرخه برای رفت و آمد تشویق شوند.
خبرنامه ها :از طریق خبرنامه و ارسال ایمیل و یا بهصورت آنالین
در مورد فعالیتها و رویدادهایی که قرار است انجام شود اطالع رساني
کرده و برنامه خود را ترویج دهید .در این خصوص ،ارسال یادآور در
م��ورد فعالیتها و رویدادهای آتی از اهمیت چش��مگیری برخوردار
است.

22

راهنمای ارتقای سالمت در محل کار |  10گام برای اجرای برنامه ارتقای سالمت در محل کار

111

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

به اشتراک گذاشتن تجربیات کارمندان:
ب��رای ارای��ه مس��تندات مربوط ب��ه تجارب
کارکن��ان فعال در اج��رای برنامه و بهمنظور
تش��ویق س��ایر کارکنان براي مشارکت ،هر
هفته یکبار جلساتی را برگزار کنید .محتوای
این جلسات ممکن اس��ت داستان موفقیت
کارکن��ان یا نح��وه غلبه آنان بر مش��کالت
را در بر بگی��رد .آگاهي کارکن��ان از منافع،
موفقیتها ،مشکالت و چالشهایی که سایر
کارکنان در اجرای برنامه داش��تهاند موجب
میش��ود آنها قبل از مش��ارکت در اجرای
برنامه ،درک واقعيتری از منافع و مشکالت
اجرای برنامه داش��ته باشند .عالوه بر این ،به
اشتراک گذاشتن تجارب کارکنان ،تصورات
داوطلبان برای مش��ارکت در اجرای برنامه را
به واقعیت نزدیکتر میسازد.

ارتباط با هفتهها و یا روزهای ملی ارتقای
س��المت :ش��ما میتوانید از مزایای بسیاری
از فعالیتهای مرتبط با ارتقای س��المت که
در س��طح کشور و یا اس��تان انجام میشوند
در ترویج مس��ایل خاص بهداشتی در محل
کارتان استفاده کنید.

توجه به نکات زیر کمک می کند تا از مشارکت کارکنان و حفظ انگیزه باالی آنان
در طوالنی مدت مطمئن شوید:
محل کار و خانه به اندازه کافی مش��غول و گرفتارند.
زمان :اغلب کارکنان در
ِ
لذا بهتر است ترتیبی اتخاذ شود که فعالیت های سازمانی آنها تطابق بیشتری
با فعالیتهای روزمره زندگی شان ،داشته باشد .عالوه بر این الزم است به مدت
زم��ان الزم برای انجام هر فعالیت و زم��ان برگزاری آنها در طول روز نیز توجه
داشته باشید .بهعنوان مثال ،سازماندهی چندین بار پیادهروی کوتاه به مدت ده
دقیقه در خارج از محل کار در طی روز برای کارکنان عملی بوده و مستلزم تهیه
تجهیزات اضافی نیس��ت .در عین حال با اج��رای اینگونه برنامههای پیادهروی
به نش��اط و ش��ادابی کارکنان پس از س��اعت های اداری نیز افزوده خواهد شد.
ب��رای نیل به این هدف ،س��خنرانیها یا فعالیتهایی را ب��رای زمان صرف ناهار
س��ازماندهی کنید و مطمئن ش��وید که با اینکار ،مزاحم وقت کارکنان نشده و
وقت آنها را بیش از حد نخواهید گرفت .بهعبارتی ،مطمئن شوید که کارکنان
زمان کافی برای خوردن ناهار دارند .در غیر اینصورت ،باید ترتیبی اتخاذ فرمایید
که کارکنان بتوانند غذایشان را با خود برده و بعد از جلسه میل نمایند.
دسترس��ی :مطمئن شوید که کلیه کارکنان امکان دسترسی به فعالیت های
برنام��ه را دارن��د ،فعالیت ها در مح��ل کار کارکنان یا محل��ی نزدیک آن انجام
میش��وند و برای انجام این فعالیته��ا در زمانهای مختلفی از روز ،برنامهریزی
شده است.
دانش :برای اینکه کارکنان از انگیزه کافی برای مش��ارکت در اجرای برنامه
برخوردار باشند ،نیاز دارند اطالعات الزم در مورد دالیل مشارکتشان را بهدست
آورند .برای این منظور ،کارکنان باید بدانند مزایا ،منافع و معایب یا تبعات ناگوار
مشارکت و یا عدم شرکت آنها در برنامه چه خواهد بود.
هزین��ه :اج��رای فعالیتهای کم هزین��ه یا بدون هزینه ،احتمال مش��ارکت
کارکنان را افزایش میدهد.
مش��وق ها و پاداش ها :ارایه مش��وقها و پاداشها در شروع برنامه ،میتوانند
انگیزه کارکنان برای مش��ارکت در اجرای برنامه را افزایش دهند و حتی ممکن
است در طول زمان منجر به ایجاد انگیزه قوی و پایدار در کارکنان گردند.
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به فکر قهرمانسازی از برخی پشتیبانان
برنام��ه باش��ید :فرد ی��ا افراد سرش��ناس و
متعهدی را بهعنوان سخنگوي برنامه انتخاب
کنید .این افراد ممکن است از بین مدیران یا
کارکنان با انگیزه و عالقهمندی انتخاب شوند
که قادر به ترویج برنامه و فعالیتهایش بین
س��ایر کارکنان بوده و در آنه��ا انگیزه الزم
برای مشارکت را ایجاد نمایند.

حفظ عاقه و انگیزه پایدار در کارکنان

ضمایم

ب��ه خاط��ر داش��ته باش��ید که:
مشوقهای زیر در برخی کارکنان
انگیزه بیشتری ایجاد میکنند:

بخش  :3اجرای برنامه

•مش��وقهایی که بر س��المت
عموم��ی کارکن��ان تأثی��ر
میگذارند .مانند فراهم کردن
تس��هیالتی برای کنترل وزن،
البته اگر چنین نیازهایی قبال
توسط کارکنان تشخیص داده
شده باشند.
•مواردی که در عمل بیشتر به
درد کارکنان میخورد و سبب
تقویت انرژی آنه��ا در انجام
کارهای روزانه میگردد.
•مواردی ک��ه مناف��ع آنها بر
شاخصهای سالمت کارکنان
در دراز م��دت تأثیر میگذارد.
مانن��د م��واردی ک��ه بتوانند
بروز بیماریه��ای مزمن مثل
سرطان و بیماریهای قلبی را
در آنها کاهش دهند.

24

گام  :9برنامه خود را مدیریت کنید.
عملی کردن برنامه
بعد از تکمیل تمام مراحل توس��عه برنامه ،زمان اقدام برای ش��روع برنامه و اجرای طرح فرا
میرسد.
نکات زیر ،خالصهای از فعالیتهایی هستند که برای اجرای موفق برنامه ،الزم است پیوسته
و دایم به آنها عمل کنید.
مدیریت مستمر برنامه
برگزاری منظم جلسات کمیته
پیشبینی و تأمین منابع و حمایتهای الزم برای انجام فعالیتها
هماهنگی و اجرای فعالیتها
مدیریت بودجه
برقراری ارتباط با ارایه دهندگان خدمت
برقراری ارتباطات منظم برای ترویج مستمر برنامه
گام  :10برنامه خود را ارزشیابی کرده و ارتقا دهید.
چرا ارزشیابی؟
در بررس��ی و مرور میزان اثربخشی برنامه ،ارزش��یابی آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار
اس��ت .انجام ارزش��یابی ،با فراهم کردن اطالعات الزم برای توسعه و ارتقای برنامه ،موجب
پیش��رفت مداوم و مستمر اجرای آن نیز میگردد .از همه مهمتر اینکه ،ارزشیابی به شما
امکان میدهد تا میزان دستیابی برنامه به اهداف کلی و اختصاصی را ارزیابی کنید.
برای اطمینان از بهبود و پیشرفت مستمر ،توصیه میشود برنامه را حداقل سالی یکبار
مرور کنید .با ارزش��یابی و مرور برنامه ،عالوه بر اینکه میتوانید اهداف کلی و اختصاصی
جدیدی را به برنامه خود اضافه کنید ،نیازهای جدید کارکنان و س��ازمان را هم شناسایی
میکنید.
با پرسیدن سواالتی از کارکنان ،میتوانید در زمینه فعالیتهای مورد عالقه آنها و دلیل
جذابیت آن فعالیتها برایشان ،اطالعات الزم را بهدست آورید .پاسخ این سواالت میتوانند
در دراز مدت در شکلدهی برنامهاتان به شما کمک کنند.
نحوه ارزشیابی
به صورت ایده آل مناسب است که ارزشیابی به سه شیوه مختلف انجام شود:
ارزیابی فرآیند :آیا برنامه و فعالیتها همانطور که برنامهریزی شده بودند انجام شده اند؟
ارزیابی تاثیر :چه نوع تغییراتی در محل کار اتفاق افتادهاند؟
ارزیابی پیامد :تغییرات ایجاد شده چه اثراتي بر روی سازمان و کارکنان گذاشتهاند؟
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اطاعات بیشتر در مورد هر یک از انواع ارزشیابیهای فوق
را میتوانید در ادامه متن مطالعه کنید.
ارزشیابی فرآیند
ارزش��یابی فرآیند ،ش��یوهای مهم برای یافتن بخشهای موفق و یا
ناموفق برنامه اس��ت .برای مثال ،با ارزشیابی برنامه میتوان پی برد
که کارکنان از چه چیز برنامه خوش ش��ان آمده است ،کدامیک از
فعالیتها بیشتر مورد عالقه آنها بوده است و به چه قسمتهایی از
برنامه کمتر عالقه داشتهاند .این نوع اطالعات برای بهبود و پیشرفت
مس��تمر برنامهاتان مفید هستند .دانستن اینکه کدام بخش برنامه
پاس��خگوی نیازهای ش��ما نبوده و اجرای کدام قسمت از آن موفق
بوده است ،به شما در اخذ تصمیمات آتی کمک خواهد کرد.
در اجلرای برنامله باید به سلواالتی مانند ملوارد زیر توجه
داشته باشید:
آیا تمام فعالیتهای برنامهریزی شده ،اجرا شدند؟
برای مشارکت در برنامه ،چند نفر از کارکنان ابراز عالقه کردند؟
در هر یک از فعالیت ها ،چند نفر از کارکنان مشارکت کردند؟
چند نفر از کارکنان ،علیرغم شروع فعالیت آنرا تکمیل نکردند؟
محبوبترین فعالیتها کدامها بودند؟
آیا برنامه ،نیازهای شرکتکنندگان را برآورده کرد؟
آیا کارکنان از تنوع فعالیتها راضی و خوشحال بودند؟
آیا کارکنان از زمان انجام فعالیتها رضایت داشتند؟
آیا کارکنان از بابت مربیان ،منابع ،ارتباطات ،مشوقها ،جوایز و
پاداشها خوشحال بودند؟

ارزشیابی تأثیر
ارزش��یابی تأثیر ،تغییراتی را ارزیابی میکند که ممکن است برای
تأمین سالمت کارکنان در سازمان اتفاق افتاده باشند .برای ارزیابی

ارزشیابی پیامد:
ارزشیابی پیامد ،به بررسی اثرات برنامه به خصوص اثرات مرتبط
با اه��داف کلی و اختصاص��ی آن میپردازد .بهعب��ارت دیگر ،با
ارزشیابی پیامد ،میتوان به بررسی تأثیر تغییرات ایجاد شده در
کارکنان و سازمان که از اجرای اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری
برنامه ناشی شدهاند پرداخت.
پیامدها ممکن است به رفتارهای بهداشتی کارکنان و وضعیت
س��المت آنها ارتباط داش��ته باش��ند و یا در س��طح پیامدهای
س��ازمانی مانن��د کاهش مرخصی اس��تعالجی و حف��ظ و بقای
سازمانی باالتر کارکنان باشند.
برخی مثال های مربوط به سواالت ارزشیابی پیامد شامل موارد
زیر هستند:
آیا کارکنان ،میزان فعالیت بدنیشان را افزایش دادهاند؟
آی��ا کارکنان میزان اس��تفاده از میوه و یا س��بزی را افزایش
دادهاند؟
در نتیجه آموزشهای تغذیه و یا پیام هایی که بهعنوان بخشی
از برنامه به کارکنان ارسال شده است ،آیا آنها میزان استفاده از
غذاهای ناسالم و غیربهداشتی را کاهش دادهاند؟
آیا تعداد روزهای مرخصی اس��تعالجی در س��ازمان کاهش
یافته است؟
آیا میزان بهرهوری کارکنان افزایش یافته است؟
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اطالعات بهدس��ت آمده از ارزش��یابی فرآیند ،میتواند موجب اصالح
برنامه ،افزایش میزان مشارکت و رضایت کارکنان گردد .چنین اطالعاتی
را میتوان از طریق انجام مطالعات پیمایش��ی یا از طریق ش��یوه های
غیررسمیتر مانند پرسش از کارکنان ،بهسادگی بهدست آورد.

تغیی��رات در محل کار ،از ابزارهای ارزش��یابی متعددی میتوان
استفاده کرد .این ابزارها ،طیف وسیعی از برخی سواالت ساده و
کوتاه تا مطالعات پیمایشی جامع تر و طوالنی تر را در برمی گیرند.
برخی مثال های مربوط به س��واالت ارزشیابی تأثیر شامل موارد
زیر هستند:
آیا برای حمایت از فعالیت بدنی کارکنان ،در محیط کار آنها
تغییرات الزم ایجاد شده است؟
آیا برای حمایت از تغذیه سالم کارکنان ،در محیط کار آنها
تغییرات الزم ایجاد شده است؟
آیا بهمنظور حمایت از ارتقای سالمت در محل کار ،تغییرات
الزم در خطمشی و سیاستهای سازمانی ایجاد شده است؟

ضمایم

مرور و اصاح برنامه
اطالعات جمعآوری شده در ارزشیابی باید برای مرور و اصالح برنامه مورد استفاده قرار گیرند .انجام
این امر ممکن است موجب بحث و گفتگو در بین کارکنان درگیر در اجرای برنامه شود .مثال بین گروه
کاری ،اعضاي کمیته و قهرمانان برنامه .با مرور برنامه و بحث و گفتگو در مورد آن ،میتوان اطالعات
ارزشمندی برای گزارش کار در مورد برنامه بهدست آورد.

بخش  :3اجرای برنامه

گزارش کار می تواند شامل اطالعاتی مانند موارد زیر باشد:
لیستی از فعالیت های انجام شده و موفقترین آنها
خالصه ای از تغییرات ایجاد شده در سالمت و رفاه کارکنان
توصیف تغییرات ایجاد ش��ده در محل کار ،مانند عرضه میوه در محل کار کارکنان ،فراهم کردن
انتخابهاي متعددی از غذاهای س��الم در بوفه یا دس��تگاههای خودکار عرض��ه مواد خوراکی ،نصب
پوسترهای مشوق انجام فعالیت بدنی و غیره
اینکه آیا برنامه به اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاریاش دست یافته است یا خیر.
اطالعاتی که بر اثربخش بودن برنامهاتان داللت دارند ،میتوانند منجر به کس��ب حمایت مدیریت و
کارکنان برای تداوم و استمرار برنامهاتان گشته و افزایش تخصیص بودجه یا منابع برای آن را توجیه
نمایند.

26
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بخش  :3اجرای برنامه (گام های  8تا  :)10چک لیست خاصه
محل کار
کوچک
کمتراز20
کارمند

گام  :8برنامه خود را ترویج و توسعه دهید

محل کار
متوسط
بین 20الی
200کارمند

محل کار
بزرگ
بیش از
200کارمند

ترویج برنامه با اس��تفاده از پوس��ترها ،اطالعات و منابع بهداشتی ،درگیرکردن
کارکن��ان در فعالیتهای مربوط به س��ازماندهی .ترویج فعالیتها و رویدادهای
خاص همزمان با رخداد آنها از طریق ایمیل ،خبرنامهها و غیره
انتخابی

برگزاری یک رویداد در روز راهاندازی برنامه
ارایه مشوق و پاداش برای مشارکت
اجرای مسابقه بین تیمهایی از درون سازمان

انتخابی

انتخابی

تهیه صفحه وب در شبکه محلی و داخلی برای نمایش اطالعات برنامه

انتخابی

انتخابی

برگزاری جلسات کمیته بهطور منظم

گام  :9برنامه خود را مدیریت کنید

تدارک و پیشبینی منابع و حمایتهای الزم برای انجام فعالیتها
ایجاد هماهنگی برای انجام فعالیتها
مدیریت بودجه
برقراری ارتباط با ارایهدهندگان
ترویج و تبلیغ فعالیتهای در حال انجام و برقرار ی ارتباط با کارکنان
گام  :10برنامه خود را ارزشیابی کرده و اصاح کنید

ارزش��یابی برنامه با اس��تفاده از مثالهایی از بررسیها و ارزش��یابی انجام شده
توسط سایرین

(خود ارزیابی)

(خود ارزیابی)

انتخابی

توجه :عالمت « » نش��ان دهنده این اس��ت که این گام ،یک مرحله مهم در برنامه شما است .در حالیکه «انتخابی» بودن یک فعالیت
حاکی از آن است که شما در خصوص انجام یا عدم انجام آن باید تصمیمگیری کنید.
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بخش  :3اجرای برنامه

از کارمندان بپرسید که آیا از فعالیت ها و اطالعاتی که فراهم شده بود رضایت
داش��تند؟ و اگر چنین اس��ت آیا احس��اس می کنند که برنامه باعث ش��ده که
احساس سالمت بیشتری داشته باشند.

(ممکن است
غیررسمی
باشد)

ضمایم

ضمیمه 1

حیطه هدف

مدیریت استرس

هدف اختصاصی و
رفتاری

حمایت ها و منابع

•تدارک و طراحی برنامهای برای رفت
و آمد فعال
• در نظ��ر گرفت��ن مس��یرهای
دوچرخهس��واری در محل ه��ای ایمن،
راحت و قابل دسترس برای کارکنان
•ترس��یم نقشه مس��یرهای پیادهروی
نزدیک به محل کار
•در نظرگرفتن مشوقها و پاداشهای
الزم

کارکن��ان ،مه��ارت به کارکنان کمک خواهد •برگزاری س��مینار در مورد راهکارهای •برگزارکننده سمینار
•پیام های ارتباطی
مدیری��ت اس��ترس را ش��د تا تاری��خ  ...بتوانند مدیریت استرس
بهدست خواهند آورد استرس خود در محل کار •بررس��ی سیاس��تهای مرب��وط ب��ه •سیاست ها و خط مشیهای
انعطافپذی��ر فعل��ی در مورد
انعطاف پذیری نظم و ترتیب کار
را مدیریت کنند.
•تروی��ج پیام ه��ای ایجاد تع��ادل بین زمان کار
زندگی و کار از طریق ایمیل
•ج��ذب نیروه��ای متخص��ص در این
زمینه برای کمک به کارکنان و پرداخت
دستمزد به آنها در قبال انجام کار

•تجهیزات و وسایل الزم
اخذ ش��ده از برنامههای
ترک سیگار تلفنی برای
نشان دادن به کارکنان

•دوچرخ��ه و مس��یرهای
دوچرخهسواری
••نقشه مسیرهای پیادهروی
که از طریق شبکههای محلی
منتشر خواهند شد
• کاناله��ای ارتباط��ی و
تابلوهای عالمت��ی بهمنظور
ترویج رفت و آمد فعال

• اص��الح و جایگزین��ی غذاه��ا در • متخص��ص تغذی��ه و
دس��تگاههای خ��ودکار عرض��ه م��واد مش��اور برای انجام بررس��ی
دس��تگاههای خودکار عرضه
خوراکی
م��واد خوراکی و گ��زارش در
مورد تغییرات پیشنهادی

فعالیت ها

کارکن��ان ب��رای ترک از کارکنان��ی ک��ه ب��رای •ترویج ترک سیگار از طریق تلفن
سیگار تشویق خواهند ترک س��یگار ت��ا تاریخ • ...دادن اجازه به کارکنان برای استفاده
شد و مورد حمایت قرار تالش میکنن��د حمایت از خدمات ترک سیگار تلفنی در زمان
کار
خواهد شد
خواهند گرفت

کارکنان برای استفاده
از روشه��ای فع��ال
رف��ت و آمد ب��ه محل
کار تش��ویق و حمایت
خواهند شد

بر تع��داد کارکنانی که از
روشه��اي فع��ال رفت و
آمد به محل کار استفاده
می کنن��د ،ب��ه می��زان
10درص��د ت��ا تاری��خ ...
افزوده خواهد شد

کارمندان دسترسی به در تم��ام دس��تگاههای
غذاهای س��الم تری در خ��ودکار عرض��ه م��واد
خوراک��ی در مح��ل کار
محل کار دارند
تغیی��ر الزم ت��ا تاری��خ
 ....انج��ام خواه��د ش��د،
ت��ا حداق��ل  50درصد از
غذاهایشان جزء غذاهای
سالم باشند.

هدف کلی

مثالی از یک برنامه عملیاتی

فعالیت بدنی
استعامال
دخانیات

نام

نام

نام

نام

کارمند
مسئول

تاریخ

تاریخ

•  50درص��د حض��ور در
سمینار
•ارسال پیام های ارتباطی
•بهروز کردن خط مشی ها و
تصویب آنها توسط مدیریت

•تامین و تدارک مسیرهای
دوچرخهسواری
•نصب تابلوهای عالمتی
•ارسال ایمیلهای تبلیغاتی
به کارکنان
•  10درص��د افزای��ش در
می��زان رف��ت و آم��د فعال
کارکنان

•س��الم ب��ودن  50درص��د
از انتخابه��ای غذای��ی در
دس��تگاههای خودکار عرضه
مواد خوراکی
•بازخورد مثبت کارکنان در
خص��وص غذاهای موجود در
دس��تگاههای خودکار عرضه
مواد خوراکی

•وجود راهنمای ترک سیگار
در بخش پذیرش

تاریخ

تاریخ

چه زمانی

معیارهای موفقیت

28

یا

پیشرفت کار

117

تغذیه سالم

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

�ﺎ �وو� �ﮫﺪا�ﺖ

د �ﺮ آ�ﻮزش و ار�ﻘﺎی ﺳﻼ�ﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻠﻴﺎت ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ
آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر در روﺳﺘﺎ ،ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن

ﺳﺎل 1394
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ضمایم

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي  1ﺟﺰء ) 2آﮔﺎهﺳﺎزي ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧـﻮد و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﺤـﻴﻂﻫـﺎي
اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ() 2 ،ﺗﺤﻘﻖ روﻳﻜﺮد ﺳـﻼﻣﺖ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و اﻧـﺴﺎن
ﺳﺎﻟﻢ در ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اوﻟﻮﻳـﺖ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﺑـﺮ درﻣـﺎن (....،و ) 11اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ،
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗـﺄﻣﻴﻦ ،ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و رﺳـﺎﻧﻪاي ﻛـﺸﻮر ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،درﻣـﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ( ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮي ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺠﻠﺲ)ﺑﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻧﻈﺎم ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ در ﻣـﺪارس ،ﻧﻈـﺎم
ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ،ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش ﺑﻴﻤـﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ارﺗﻘـﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﻼﻣﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ( و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ روزاﻓﺰون و ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم؛ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺻـﻠﻲ)ﺧﺎﻟﻘـﺎن ﺳـﻼﻣﺖ(،
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و ﻧﺎﻣﻨـﺴﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﺑـﺪ ـ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺪاوم ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ
ﺣﻴﺎت و ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﻲ ،رواﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻨﻮي و رﺷﺪ ﻓﺮد در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮد وي اﻋﻤﺎل ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢ زﻳﺴﺘﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﺟﺰﻳـﻲ ،ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي
ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورانﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﻦ ،ﻧـﺸﺎن از
آن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﻳﻲ  7درﺻـﺪي را در ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺿـﺮوري و ﻏﻴﺮﺿـﺮوري ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ را
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺷﻮد ،ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺮدم اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ،
رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ ﺷﻮد و ﺑﻬﺮهوري اﻓﺮاد و ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮدم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ /ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ درﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ،اﻗـﺪام ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ،ﺷـﻤﺎر
ﺑﻴﻤﺎران واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ،ﻣـﺎﻫﺮ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ و
ﻣﻐﺮور ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
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ﻛﻠﻴﺎت ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر در روﺳﺘﺎ،
ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲﺗﻮان از ﺧﻄﺮات ﺟﺴﻤﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﺮد
و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪ .ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ از ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺎ
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ،ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ را ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﺮاي
ﺗﺮوﻳﺞ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ رﻓﺎه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدي )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ ﻛﻼسﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺪﻧﻲ( ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﻤﻦ (.
ﻳﻜﻲ از ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻬﺎرت ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ اﺻﻮل
ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر ،ﻣﺤﻠﻪ ،روﺳﺘﺎ ،ﺷﻬﺮ و
اﺳﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ:
 -1ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮔﺎمﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 -2ﻣﺰاﻳﺎي و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
 -3ﻣﺰاﻳﺎي و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
 -4ﮔﺎمﻫﺎي ﺷﺮوع اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 -5ﺟﻠﺐ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد؟
 -6وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
 -7وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻴﺘﻪ را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
 -8ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎﺗﻲ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 -9اﻧﻮاع ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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ﮔﺮوه ﻫﺪف:

ﮔﺮوه ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮﮔـﺰاري ﻛﺎرﮔـﺎه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر ،ﻣﺤﻠـﻪ ،روﺳـﺘﺎ ،ﺷـﻬﺮ و اﺳـﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺤـﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺤﺘـﻮاي آن
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در اراﺋﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﺎرﮔﺎه از  30ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷـﺪه
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ:

 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر -ﺑﺨﺶ اول :ﺷﺮوع اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 ﮔﺎم  :1ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻴﺪ
 ﮔﺎم  :2ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ

 ﮔﺎم  :3ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺟﻠﺐ و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻫﺎي اﻓﺮاد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ
 -ﺑﺨﺶ دوم :ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 ﮔﺎم  :4اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و رﻓﺘﺎري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ
 ﮔﺎم  :5ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻮدﺟﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
 ﮔﺎم  :6ﻣﺸﻮقﻫﺎ و ﭘﺎداشﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ
 ﮔﺎم  :7ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ

 -ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻴﺪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺮده و اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در ﻳﻚ روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل دارﻧـﺪ .ﻛﺎرﮔـﺎه
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ.
روش ﺗﺪرﻳﺲ:

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ،ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
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اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

 ﻣﻜﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﻟﻨﻲ  Uﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  40ﻧﻔﺮ
 ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﻲ داراي ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ و واﻳﺖ ﺑﺮد
 ﭘﺮده ﻧﻤﺎﻳﺶ ،وﻳﺪﺋﻮ ﭘﺮوژﻛﺘﻮر و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،واﻳﺖ ﺑﺮد و ﻣﺎژﻳﻚ واﻳﺖ ﺑﺮد
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﻮﻟﺪر ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﺳﻔﻴﺪ  ، A4ﺧﻮدﻛﺎر و ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎه

 ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ
 ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺶآزﻣﻮن
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪي
 اﻧﺠﺎم ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﻣﻨﺒﻊ:

راﻫﻨﻤﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر 10 :ﮔﺎم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
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ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن
 -1اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ -ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻧﮕﻴﺰه
ب -ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
ج -ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
د -اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم
 -2ﮔﺎم اول ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
اﻟﻒ -ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ب  -ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
ج -ﺧﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
د -ﺧﻮداﺗﻜﺎﻳﻲ
 -3ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ -ﺑﻬﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
ب  -اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ج  -ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ
د  -اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
 -4ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺟﺰء ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲِ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ ؟
اﻟﻒ -ﮔﻔﺘﮕﻮي دوﺳﺘﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران
ب  -ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﺒﻮع و زﻳﺒﺎ
ج  -اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎرت و ﻣﺸﻮرت ﻣﻨﻈﻢ
د  -ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ،آرزوﻫﺎ ،اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد
 -5ﻛﺪام ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ؟
اﻟﻒ -ﻣﺮدم را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ب  -از ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲﻛﺎﻫﺪ
ج  -ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮارد درﻳﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮﺿﺮوري دارو ﻣﻲ ﺷﻮد
د  -ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲﺷﻮد
 -6ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر . . . . .
اﻟﻒ  -ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد.
ب  -از ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ج  -ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از روش زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ وادار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
د  -ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدي و ا ﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد.
 -7اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺪام اﺳﺖ؟
اﻟﻒ – ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ
ب  -ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ج  -ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ
د  -ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
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 -8ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر" اﺳﺖ؟
اﻟﻒ  -ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر
ب  -ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ج  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
د  -ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 -9ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر" ،ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :
اﻟﻒ -ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
ب  -ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ج  -ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن -10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﻛﺪام ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻛﺎري ﺿﺮورت دارد؟
اﻟﻒ -ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎر ﻛﻮﭼﻚ
ب  -ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ج  -ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺰرگ
د  -در ﻫﻤﺔ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن
" -11ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ؟" ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ -ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ب  -ﻧﺘﺎﻳﺞ
ج – اﺛﺮات
د  -ﻋﻤﻠﻜﺮد
 -12ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي "ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر" ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
اﻟﻒ  -ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ،ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ،ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ب  -ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ج  -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﺟﺮا و ارﺗﻘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
د  -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﻲ اﻫﺪاف ،ارﺗﻘﺎء و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 -13ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر" اﺳﺖ؟
اﻟﻒ  -ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ب  -ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
ج  -ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن
د  -درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 -14ﻫﺪف از ارﺗﻘﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر" ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ -اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ب  -رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺻﻼح ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ
ج  -ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺟﺮاي رﻧﺎﻣﻪ و رﻓﻊ آن
د  -ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
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 -15ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺟﺰ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ  -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ب  -ﻫﺪاﻳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ج -ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
د  -ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن

ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه
زﻣﺎن

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺠﺮي

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ )(1

 45دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ

ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ

 30دﻗﻴﻘﻪ

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺨﺶ اول :ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 30دﻗﻴﻘﻪ

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ )(2

 45دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺨﺶ دوم :ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 30دﻗﻴﻘﻪ

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ )(3

 45دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 30دﻗﻴﻘﻪ

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﺲ آزﻣﻮن

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ )(4

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي

ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

 45دﻗﻴﻘﻪ

 15دﻗﻴﻘﻪ
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ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ
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ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ 1

ﺗﺼﻤﻴﻢ دارﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ:
 ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ

 -ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
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ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ 2

ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻗﺼﺪ دارﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ .در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻮارد زﻳﺮ ،در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺤﺚ
ﻛﻨﻴﺪ:

اﻟﻒ( ﻫﺪف ﻛﻠﻲ و اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
ب( ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺪف ﻛﻠﻲ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

رﺋﻮس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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ﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

ﺧﻂﻣﺸﻲ و

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
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ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ :3

ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ ،ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
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ضمایم

ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ 4

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ ،ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ:

اﻟﻒ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ:

ب( ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ،ﭘﻴﺎﻣﺪ
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ضمیمه شمارۀ 3
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132

ضمایم
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ضمایم
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ضمیمه شمارۀ 4
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�ﺎ �وو� �ﮫﺪا�ﺖ

د �ﺮ آ�ﻮزش و ار�ﻘﺎی ﺳﻼ�ﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎ

ﺳﺎل 1394
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ضمایم

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي  1ﺟﺰء ) 2آﮔﺎهﺳﺎزي ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧـﻮد و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﺤـﻴﻂﻫـﺎي
اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ() 2 ،ﺗﺤﻘﻖ روﻳﻜﺮد ﺳـﻼﻣﺖ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و اﻧـﺴﺎن
ﺳﺎﻟﻢ در ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اوﻟﻮﻳـﺖ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﺑـﺮ درﻣـﺎن (....،و ) 11اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ،
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗـﺄﻣﻴﻦ ،ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و رﺳـﺎﻧﻪاي ﻛـﺸﻮر ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،درﻣـﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ( ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮي ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺠﻠﺲ)ﺑﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻧﻈﺎم ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ در ﻣـﺪارس ،ﻧﻈـﺎم
ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ،ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش ﺑﻴﻤـﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ارﺗﻘـﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﻼﻣﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ( و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ روزاﻓﺰون و ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم؛ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺻـﻠﻲ)ﺧﺎﻟﻘـﺎن ﺳـﻼﻣﺖ(،
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و ﻧﺎﻣﻨـﺴﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﺑـﺪ ـ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺪاوم ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ
ﺣﻴﺎت و ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﻲ ،رواﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻨﻮي و رﺷﺪ ﻓﺮد در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮد وي اﻋﻤﺎل ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢ زﻳﺴﺘﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﺟﺰﻳـﻲ ،ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي
ﻣﺰﻣﻦ و ﺣﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورانﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﻦ ،ﻧـﺸﺎن از
آن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﻳﻲ  7درﺻـﺪي را در ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺿـﺮوري و ﻏﻴﺮﺿـﺮوري ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ را
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺷﻮد ،ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺮدم اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ،
رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ ﺷﻮد و ﺑﻬﺮهوري اﻓﺮاد و ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮدم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ /ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻢ درﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ،اﻗـﺪام ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ،ﺷـﻤﺎر
ﺑﻴﻤﺎران واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮد و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ،ﻣـﺎﻫﺮ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ و
ﻣﻐﺮور ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
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ﻛﻠﻴﺎت ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:

دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎص ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ آﻧﻬﺎ و ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮدم
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﻏﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻮرداري ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﻤﻦ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد .ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﺮﺧﻮرداري ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي
ﺷﻐﻠﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﻤﻦ
ﻣﻲﮔﺮدد .آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و
اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ:
 -1ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 -2ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 -3اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
 -4ﻧﻘﺶ ﻣﺪلﻫﺎ را در ﺟﻤﻊآوري و ﺗﻔﺴﻴﺮ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
 -5اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
 -6ﻧﺤﻮهي اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
 -7ﻫﺪف ﻛﻠﻲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و اﻧﻮاع آن را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 -8ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎﺗﻲ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 -9اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
 -10ﻧﺤﻮهي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺷﺮح دﻫﻨﺪ.
 -11ﭼﺮﺧﻪي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﻫﺪف:

ﮔﺮوه ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺸﻮر،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ و روﺳـﺘﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
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ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ آﻣـﻮزش در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺣـﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ،
ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲ در
اراﺋﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﺎرﮔﺎه از  30ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از
ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ:
-

-

آﺷـــﻨﺎﻳﻲ ﺑـــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ رﻳــﺰي ﻋﻤﻠﻴــﺎﺗﻲ ﻣـــﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑـــﺮاي ارﺗﻘـــﺎي ﺳـــﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴـــﺖ ﻣـــﻮرد ﻧﻈـــﺮ در
ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر ،ﻣﺤﻠﻪ ،روﺳﺘﺎ ،ﺷﻬﺮ ،اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ـ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ـ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ،ﮔﺮوه ﻫﺪف و اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ -ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

 -ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ -ﻣﺮوري ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 ﭼﺮﺧﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر ،ﻣﺤﻠﻪ ،روﺳﺘﺎ ،ﺷﻬﺮ ،اﺳﺘﺎن

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در ﻳﻚ روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل دارﻧـﺪ .ﻛﺎرﮔـﺎه
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ.
روش ﺗﺪرﻳﺲ:

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ،ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

 ﻣﻜﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﻟﻨﻲ  Uﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  40ﻧﻔﺮ
 ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﻲ داراي ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ و واﻳﺖ ﺑﺮد
 ﭘﺮده ﻧﻤﺎﻳﺶ ،وﻳﺪﺋﻮ ﭘﺮوژﻛﺘﻮر و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،واﻳﺖ ﺑﺮد و ﻣﺎژﻳﻚ واﻳﺖ ﺑﺮد
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﻮﻟﺪر ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ ﺳﻔﻴﺪ  ، A4ﺧﻮدﻛﺎر و ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
 ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ
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 ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺶآزﻣﻮن
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪي
 اﻧﺠﺎم ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﻣﻨﺒﻊ

 رﻓﻴﻌﻲﻓﺮ ﺷﻬﺮام ،ﻣﺆذن ﺟﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي ،رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻗﺎﺋﺪي اﻣﻴﺪوار ،ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ،ﻣﻌـﺼﻮﻣﻲ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ وﻫﻤﻜﺎران .راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻬﺮراوش .1388
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ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن
 .1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد؟
اﻟﻒ( زﻣﺎن ،ﭘﻮل ،ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ب( ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ،زﻣﺎن ،ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
ج( ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺮاد ﻛﻠﻴﺪي ،زﻣﺎن ،ﭘﻮل ،ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
د( ﻫﻴﭽﻜﺪام
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :ج
 .2روش ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد؟
اﻟﻒ( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ
ب( ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ج( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ
د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :د
 .3ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ:
اﻟﻒ( در ﻣﺪل زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺮگ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( در ﻣﺪل رﻓﺘﺎري ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺮاد و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﺷﻮد.
ج( راﻫﻜﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪل زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ،اﻳﺠـﺎد ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ،اﻳﺠـﺎد ﻣﺤـﻴﻂﻫـﺎي ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎن و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮدي اﺳﺖ.
د( در ﻣﺪل ﻣﺤﻴﻄﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ رواﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﻮﺟـﻪ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :ج
 .4در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﻛﻠﻴﺪي
ب( ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب و ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﻲ
ج( ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار
د( ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :ج
 . 5ﻋﻮاﻣﻞ  PEESTﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد ﺷﺎﻣﻞ:
اﻟﻒ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ب( ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ج( ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :د
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 . 6ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ در ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ:
اﻟﻒ( ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮ دﻟﺨﻮاه ﻳﺎ دﺳﺘﺎورد ﻛﻠﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ.
ب( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد.
ج( اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞﻧﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
د( از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ واﺿﺢ ،روﺷﻦ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :ب
 . 7اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ:
اﻟﻒ( اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ،ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ
ب( اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ،ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ
ج( ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ
د( ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ،ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :اﻟﻒ
 . 8اﻗﺪاﻣﺎت در ﻧﺤﻮهي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ
ب( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺎري
ج( ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :د
 . 9راﻫﻜﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﺑﺴﻴﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ب( ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ
ج( ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
 . 10ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ:
اﻟﻒ( ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
ب( ﻫـــﺮ ﻫـــﺪف اﺧﺘـــﺼﺎﺻﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣـــﺪت ﺑﺎﻳـــﺪ ﺣـــﺪاﻗﻞ ﻳـــﻚ ﺷـــﺎﺧﺺ را ﺑـــﻪﻃـــﻮر ﺷـــﻔﺎف و روﺷـــﻦ در ﺧـــﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ج( در ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪﻫـــﺎي ﻋﻤﻠﻴـــﺎﺗﻲ ارﺗﻘـــﺎي ﺳـــﻼﻣﺖ ،ﺑﻬﺘـــﺮ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ اﻫـــﺪاف اﺧﺘـــﺼﺎﺻﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣـــﺪت در ﻗﺎﻟـــﺐ
واژهﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
د( ﺷــﺎﺧﺺﻫــﺎ ﻣــﺸﺨﺺ ﻣــﻲﻛﻨﻨــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﺮاي ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ در اﻫــﺪاف و اﺛﺮﺑﺨــﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖﻫــﺎي ﻣــﺎن
ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻊآوري ﻛﻨﻴﻢ.
ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ :ج
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ضمایم

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن

ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺎه

زﻣﺎن

 15دﻗﻴﻘﻪ

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 30دﻗﻴﻘﻪ

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ

ﻣﺠﺮي

ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ـ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

 30دﻗﻴﻘﻪ

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

 45دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ )(1

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ـ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد

 30دﻗﻴﻘﻪ

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

 45دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ )(2

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ،ﮔﺮوه ﻫﺪف و اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 30دﻗﻴﻘﻪ

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ )(3

 45دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ

 30دﻗﻴﻘﻪ

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

 45دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ )(4

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ -ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ

 30دﻗﻴﻘﻪ

اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ

 15دﻗﻴﻘﻪ

 45دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ )(5

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ -ﻣﺮوري ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﺲ آزﻣﻮن

 15دﻗﻴﻘﻪ

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
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ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ
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ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ 1
ﺗﺼﻤﻴﻢ دارﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر
ﻳﻚ و دو را ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر اول

ﻣﺸﺎرﻛﺖ :ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
------------------------------------------------------------------------زﻣﺎن :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد وﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؟ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن وﺟﻮد دارد؟ آﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻳﺎ زﻣﺎنﻫﺎي اﻧﻘـﻀﺎي ﺧﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ از
ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد دارد؟
------------------------------------------------------------------------ﭘﻮل و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
------------------------------------------------------------------------ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ زﻣـﺎﻧﻲ و در ﭼـﻪ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻤـﻊآوري
ﺷﻮد؟ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
------------------------------------------------------------------------ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي :ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮﻧﺪ؟
------------------------------------------------------------------------ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﺎر ﺑﺎ و اﻓﺮاد ﻛﻠﻴﺪي :اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذيﻧﻔﻊ و ﻛﻠﻴﺪي ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻴﻢ ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ /درﮔﻴﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻳـﺎ ﺑﺨـﺸﻲ از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ /ﺣﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي ﻣﻲﺷﻮدﻛﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ /ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ در ﺟﺮﻳـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ(.

ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر دوم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

زﻣﺎن

ﻣﺴﺌﻮل
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ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ :2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻓﺮاد ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب و ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﻲ ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ PEEST ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﺎفﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪهﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر ﺳﻮم

اﻟﻒ ـ دﻳﺪﮔﺎه و اﻓﺮاد ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذيﻧﻔﻊ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺗﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬـﺎ را در ﻣـﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻮﻳـﺎ ﺷـﻮﻳﺪ و ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ
ﻣﻮاﻓﻘﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ب ـ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻲ
ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ آن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------پ ـ دادهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ت ـ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺗﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺿﻊﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻘﺾﻛﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ
ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
------------------------------------------------------------------------ث ـ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﭼـﺸﻢاﻧـﺪازﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ )ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(.
------------------------------------------------------------------------ج ـ PEEST
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------چ ـ ﺷﻜﺎفﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺷﻜﺎفﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺗﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ؟
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ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر ﭼﻬﺎرم

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﻛﺎري اول ،دوم و ﺳﻮم ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ:
اﻟﻒ ـ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎ .ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آن ،زﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻏﻴﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ب ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞﺗﺎن ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
------------------------------------------------------------------------ج ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞﺗﺎن ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
------------------------------------------------------------------------د ـ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺎزدارﻧﺪه ،اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
------------------------------------------------------------------------ه ـ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن و وﻗﺖ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟
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ﻛﺎرﮔﺮوه :3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ ،ﻛﺎر ﺑﺮگﻫﺎي زﻳﺮ را ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر ﭘﻨﺠﻢ

اﻟﻒ ـ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﭘﺮوژه
در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ﮔﺮوه ﻫﺪف
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ،ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴـﺪ .ﺑـﺮاي اﻳـﻦ
ﻛﺎر ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي

ﮔﺮوه ﻫﺪف

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد ،ﻳـﻚ ﻫـﺪف اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ و آن را ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻫـﺪف
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻳﺪ )ﻣﺜﻞ ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻬﺪﻛﻮدكﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ ﺣﺴﻦآﺑﺎد در ﺑﺮاﺑﺮﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺟﺴﻢ ﺧـﺎرﺟﻲ در
ﮔﻠﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺟﺎري(.
اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ:
اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:
ـ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت:
ـ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت:

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر ﭘﻨﺠﻢ
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ،ﮔﺮوه ﻫﺪف و اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  6ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزﻳﺪ.
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ
ﮔﺮوه ﻫﺪف
اﻫﺪاف
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت
اﻫﺪاف
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
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ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ :4
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺗﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺸﻢ را ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر ﺷﺸﻢ

اﻟﻒ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر ﻗﺒﻠﻲ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫـﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻫﺪف ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ

ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

ب ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﺎص
در ﺟﺪول زﻳﺮ:
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻫﺮ راﻫﻜﺎر را وارد ﻛﻨﻴﺪ.
ﻧﺎم ﻣﺴﻮوﻻن ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را وارد ﻛﻨﻴﺪ.
ﮔﺮوه ﻫﺪف

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

راﻫﻜﺎرﻫﺎ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

پ ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺎري ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎن را ﻣﺮور ﻛﻨﻴﺪ )اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ(.
ـ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ـ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ـ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ـ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
------------------------------------------------------------------------ت ـ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﭘﻮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ( را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ:
------------------------------------------------------------------------ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس )ﭘﻮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ(
------------------------------------------------------------------------ـ ﺷﻜﺎفﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﭘﻮل و ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ(
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ضمایم

ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ :5
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و راﻫﻜﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر ﻫﻔﺘﻢ

اﻟﻒ ـ اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت:
------------------------------------------------------------------------ب ـ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت:
------------------------------------------------------------------------پ ـ اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت:
------------------------------------------------------------------------ت ـ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت:
------------------------------------------------------------------------ث ـ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:
------------------------------------------------------------------------ج ـ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ:

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎر ﻫﻔﺘﻢ
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  6ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ
ﮔﺮوه ﻫﺪف
اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت
راﻫﻜﺎرﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ضمایم

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
ﺑﺴﻴﺎري از روشﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ )ﻣﺪلﺳﺎزي ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻛﺮدن ،ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ( در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﮔﺮوﻫـﻲ

اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮب ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺟﺰء ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎري /ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ /آﻣﻮزﺷـﻲ

دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ اﻇﻬﺎرﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﻳﺎري ﺟﺰي از اﺳﺘﺮاﺗﮋي  PHCاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ آن ﺑﺮ » ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم در دﺳﺘﺎن ﻣﺮدم « اﺳﺖ.

ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺪام و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻋـﻀﺎي اﻳـﻦ ﮔـﺮوهﻫـﺎ ﻫﻤﺰﻣـﺎن دﻫﻨـﺪه و
ﮔﻴﺮﻧﺪة ﻛﻤﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ و ﺗﺨﺼﺺ راﻳﺞ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﮔﺮوهﻫـﺎي ﺧﻮدﻳـﺎر
ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ در ﻧﻘﺶ اراﻳﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ در ﺧﻮدﻳﺎري

اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را درك ﻛﻨﻨﺪ.

ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎز ،ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﻨﻈﻤـﻲ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻼﻗـﺎت ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ آنﻫﺎ ﻛﻤﻚ دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ .ﻛﻤﻚ دوﺟﺎﻧﺒﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻜﻠﻲ از ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد
ﻛﻪ از ﻛﻤﻚ ﻋﻤﻠﻲ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد داراي ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﭘﻴﻮﻧـﺪ
ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮم روي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت و راهﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد .ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،از ﺳﺎﻳﺮ اﻧـﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻤﺎﻳﺰﻧﺪ ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه اداره ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻫﺪاﻳﺖﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ آنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً در ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻋﻲ و ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوهﻫﺎي
ﺧﻮدﻳﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ اﻟﺒﺘـﻪ اﻣـﺮوزه ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﺧﻮدﻳـﺎر زﻳـﺎدي ﻧﻴـﺰ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد را ﻗﺎدر ﻣﻲﺳـﺎزﻧﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻜﻞ را دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮده ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕـﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻛﻤـﻚ دوﺟﺎﻧﺒـﻪ اراﻳـﻪ
دﻫﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوهﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر دور از ﻣﺤﻞ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺮوه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺰاﻳﺎي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

 ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت







اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﺪد و ﺣﻤﺎﻳﺖ از دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﺑﻴﻨﺶﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ
ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮان
اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ
ﺗﻮﺳـــﻌﻪ دادن ﻳـــﻚ ارﺗﺒـــﺎط ﺑـــﺎ ﺟﺎﻣﻌـــﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـــﺎزي ﺷﺨـــﺼﻲ ﺑـــﺎ ﻳـــﻚ ﮔـــﺮوه اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ و اﻧـــﺰواي
ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻤﺘﺮ


 ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
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ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ:
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ
1

2

اﺳﺘﺮاﺗﮋي

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از اﻳﺠﺎد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري
ﺧﻮد )ﺣﻞﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي ،ﻣﻬـﺎرت-
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زدن و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص(.
اﻳﺠـﺎد و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺣـﺲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اراﻳﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺧﻮد و دروﻧـﻲ ﻛـﺮدن ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺧﻮدﻳﺎري و ﻣﺸﺎورهاي
ﺳﻼﻣﺖ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﻮرﺗﻲ – ﻓﻨـﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ اﺳـﺘﺎﻧﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗـﺴﻬﻴﻞﮔـﺮ ﻏﻴﺮﻣﺘﺨـﺼﺺ ﺑـﺮاي ﻫـﺪاﻳﺖ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري
ﺗﻌﺮﻳﻒ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮ

ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزي ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮ

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﻣﺠـﺮب ﻛـﺸﻮري ﺗﺮﺑﻴـﺖﻛﻨﻨـﺪه
ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮ

ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔـﺬاران و ﻣـﺪﻳﺮان ﺳـﺎﻳﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔـﺮوه-
ﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻫﺪف
3

اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺣﻤﺎﻳــﺖ از ﺗــﺸﻜﻴﻞ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري
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ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ  NGOﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣـﺪﻧﻲ
ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري

ضمایم

ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ
اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ( ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﻳـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ:

در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ـ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻓﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزوي اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺳﺖ و در دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ درﻣـﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺮﺧـﻪ ﻣـﺸﻜﻞ ﻳـﺎﺑﻲ ،ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣـﺸﻜﻞ ،ﺑﺮرﺳـﻲ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ،اﻗﺪام و ﻧﻈﺎرت را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫـﺎي ﺧﻮدﻳـﺎر ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ:

 .1ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻛﻤﻚ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
 .2ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪاوم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري
 .3ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري در ﻛﺸﻮر
 .4ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري
 .5ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري

 .6ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر و ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎﻧﻲ
 .7ﻃﺮاﺣﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﻲ
 .8ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺖ
 .9ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﺸﻮري ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻲ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ )اﺳﺘﺎﻧﻲ(:

ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر اﺳﺖ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ
اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ﻧﻈﺎرت دورهاي ﺑﺮ ﻛﻼسﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﻮرزان ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮي
ﻧﻈﺎرت دورهاي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز
ﺗﺮﺑﻴــﺖ و ﺑــﺎزآﻣﻮزي ﻣﺮاﻗــﺐ ﺳــﻼﻣﺖ ﺧــﺎﻧﻮاده /ﺑﻬــﻮرز ﺑــﻪﻋﻨــﻮان ﺗــﺴﻬﻴﻞ ﮔــﺮ در ﮔــﺮوهﻫــﺎي ﺧﻮدﻳــﺎر ﺑــﺎ
ﻫﻤﻜﺎري دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
اراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي درون ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري
ﺗﺄﻣﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎ
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.9
.10
.11
.12

ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و NGOﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري
ﺣﻤﺎﻳﺖ از روﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري ﺟﺪﻳﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي آن در ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
اراﻳﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺘﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ /ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ

 .1ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ داوﻃﻠﺐ در ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر و ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ارﺟﺎع آنﻫﺎ
ﺗﻮزﻳﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر و ﻓﺮم ﮔﺰارشدﻫﻲ
اراﺋﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮ و ﻣﺸﺎور در ﻛﻨﺎر ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر
ﺗﻮزﻳﻊ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن
ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮي در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر:

ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده  /ﺑﻬﻮرز ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮي در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺎﻳﺪ داراي وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

داﻧﺶ:


آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ( ،داﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت
ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻨﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ،ﻓﻮاﻳﺪ و ﻧﺤﻮه ﻫﺪاﻳﺖ آن



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه



آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮدﻳﺎري



ﻧﮕﺮش:



ﻣﻬﺎرت:


آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ

اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
ارزش ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه

ﻣﻬﺎرت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ

ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ



ﻣﻬﺎرت ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ



ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ





ﻣﻬﺎرت روشﻫﺎي آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرش اﻓﻜﺎر…

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎري ﮔﺮوﻫﻲ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﮔﺮوه

ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه اي ﺧﻮدﻳﺎر اﺑﺘﺪا ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﭘﺮﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﺪ .ﻓﺮاﺧـﻮان ﻋـﻀﻮﻳﺖ
در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷـﻮد .ﺑـﺮاي ﻋـﻀﻮﻳﺖ در ﮔـﺮوه اي ﺧﻮدﻳـﺎر
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺠﺎزي ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﭘﺮﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ واردﺷﺪه و در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻴﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر
ﻫﺪف از اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ رﻫﺒﺮان ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳـﺎر و ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده( اﺳﺖ.
ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺘﺸﻜﻞ از  15-5ﻧﻔﺮ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  12-10ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .اداره آن ﺑﻪ روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ) (FGDاﺳﺖ.
ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ )ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ و داراي ﻣﻬﺎرتﻫـﺎي
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮي ﻧﻴﺰ اﺳﺖ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ

ﻧﻘﺶﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر:

 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮ :ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮ را دارﻧﺪ


 ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه :ﻋﻀﻮي از اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ) 15-5ﻧﻔﺮ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  12-10ﻧﻔﺮ( اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه :رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﻓﺮدي از اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر اﺳﺖ

159

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

ـﺪ
ـﺮوه ﺑﺎﻳـ
ـﻀﺎي ﮔـ
ـﺮوه و اﻋـ
ـﺮ ﮔـ
ـﺮ( ،رﻫﺒـ
ـﺴﻬﻴﻞ ﮔـ
ـﻮرز )ﺗـ
ـﺎﻧﻮاده  /ﺑﻬـ
ـﺐ ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـ
ﻣﺮاﻗـ
ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:


اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ



ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه



ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارﻧﺪ



اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده



ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﺮوه



ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
 .1اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ و

ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ داراي ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:


ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﻛﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده  /ﺑﻬﻮرز



ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز



ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺪ



ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﺬاب ،ﻫﻤﺪل و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮ



ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و وﻗﺎﻳﻊ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ



ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮوه ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ



اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺪهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوه



ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮدن و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه





ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ،ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.

داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻨّﺎوري و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ /اﻳﻤﻴﻞ

ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ را ﺑﺮاي رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و رﻫﺒﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺮح ﺷـﺪه
ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ  1ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ(.
ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﺑﺎﻳﺪ »ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري« ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان و اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه اﻣﻀﺎ ﻣﻲﺷﻮد را اراﺋﻪ دﻫـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را زﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ از اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧـﻮد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
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 .2ﻫﻤﻪ رﻫﺒﺮان ﻓﻌﺎل ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان ﺟﺪﻳﺪ :ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ در آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان ﺟﺪﻳﺪ ﮔـﺮوه ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ
دورهﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ رﻫﺒﺮان :ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ رﻫﺒﺮان در دوره آﻣﻮزﺷﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪروز را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻮرد از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳـﻦ آﻣـﻮزشﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .3ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
.A
.B
.C
.D
.E
.F
.G
.H

رازداري
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﻜﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد
اﻗﻼم داروﻳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ
اﻟﺰام ﺑﻪﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﮔﺮوه

 .Aرازداري
رﻫﺒﺮان و اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر از رازداري ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.


اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﺎنﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺧﺎرج از ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﺷﺪ.



ﺑﺮاي اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻋﻜﺲﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه ﻛﺘﺒﻲ از ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.



ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر _ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛـﻪ اﻓـﺮاد در

ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،از رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﻲرود اﻃﻼﻋـﺎت ﻋـﻀﻮﻳﺖ در ﮔـﺮوه را ﺑـﺎ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺳـﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎﻗﺾ رازداري ﻧﻴﺴﺖ.
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دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1
 .Bاﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ

رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر از ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺮوي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ او در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻟﻲ دارد در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
ﺑﻪﻣﺤﺾ آﮔﺎه ﺷﺪن از آن اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ.
 .Cدﺳﺘﺮﺳﻲ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎت را در ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ ،ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧﮕﺮاﻧـﻲﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ،ﺑﻪﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻧﺪ.
 .Dﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم اﻋﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎن را )درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨـﻮانﻣﺜـﺎل
اﻓﺮادي از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﮔﺮوه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در
ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨـﺪ .ﻣﺮاﻗـﺐ
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ و
ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺪتزﻣﺎن "ﮔﺮوه ﺑﺴﺘﻪ"
)اﻣﻜﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ ﻛـﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﮔﺮوه
را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻜﻨﺪ.
 .Eﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﻜﻲ
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ.
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ضمایم
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪﺷﺎن ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﻜﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ آنﻫـﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه و اﻋﻀﺎي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب ﺷﺨـﺼﻲ ،درﻣـﺎن و ﻏﻴـﺮه ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاكﮔﺬارﻧـﺪ ،اﻣـﺎ از ﺗﻔـﺴﻴﺮﻫﺎي
ﺷﺨﺼﻲ ،ﻣﺸﺎوره دادن ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري دارو و ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎ ﺧﻮدداري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﮔﺮوه را در ﺗﻤﺎم ﺟﻠـﺴﺎت
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ و روﻧﺪ ﮔﺮوه را رﻫﺒﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 .Fاﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﻗﻼم داروﻳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري ﻳﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ داروﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده  /ﺑﻬﻮرز و اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دارو را در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﺒﺎدﻟـﻪ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاكﮔﺬارﻧـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داروﻫﺎ در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ.

 .Gﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده  /ﺑﻬﻮرز را از ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮهي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮان آﺳﻴﺐ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز را درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪ .ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي
ﻗﺮﻳﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰارش داده ﺷﻮد.

 .Hﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ از ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻧﻴﺎز اﺳﺖ از ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻛﻨﺪ .ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﮔﺮوه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺑﺎﻫﻢ ﺧﺎرج از ﺟﻠﺴﺎت ﮔـﺮوه ﺑﻴـﺮون ﺑﺮوﻧـﺪ
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻧﺪارد .ﻟﻄﻔﺎً ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﭘﻴﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﺧﻮد در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
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 .4ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و راﻳﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر از اﻋﻀﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ را ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻛﻤﻚﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ اﻋـﻀﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻠﺴﺎت را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ در آن اﻋﻀﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺗـﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ

 .5ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻣﺨﻞ روﻧﺪ ﮔﺮوه اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺣﻖ دارﻧﺪ از ورود ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬارد ﻛﻪ ﻣﺨﻞ ﺟﻠـﺴﺎت ﮔـﺮوه اﺳـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي دﻳﮕﺮ را ﻣﻮرد آزار و اذﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻳﺎ از راهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘـﺎدن اﻋـﻀﺎي ﮔـﺮوه و ﻳـﺎ
روﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻀﻮ ﻣﺨﻞ ﮔﺮوه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑـﻪ اﻓـﺮاد و ﻛـﻞ ﮔـﺮوه
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺮدن از اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر در ﮔﺮوه ﻧﺒﺎﺷﺪ و رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺨﻞ ﮔﺮوه را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ.

 .6ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﺎت را دارﻧﺪ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه را دارﻧﺪ.
در ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﮔﺮوه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ را ﺑﻪﺧـﻮﺑﻲ اﻧﺘﺨـﺎب
ﻛﻨﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺗﻤـﺎم اﻃﻼﻋـﺎت
ﻣﻨﺘﺸﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه آﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن را دارﻧﺪ .دﺳﺘﻮر ﺟﻠـﺴﺎت ﻣﻼﻗـﺎت ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ
رﺳﺎﻟﺖ ،ﻳﺎ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ،ﻫﻴﭻﻛﺪام از ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻳﺎ داوﻃﻠﺐ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫـﺪاف
ﺷﺨﺼﻲ از ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪاوم ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔـﺮوه از رﺳـﺎﻟﺖ و
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آن اﺳﺖ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارد
ﮔﺮوه را ﻣﻨﺤﻞ ﻛﻨﺪ.
 .7ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده  /ﺑﻬـﻮرز ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﻲﺷﻮد
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﺗﻤﺎس ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ .رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز اداره ﻣﻲﺷﻮد.
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ضمایم

ﭘﻴﻮﺳﺖ 1

"ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري"
ﻋﻨﻮان :رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر.......................
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس....................................................... :
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ....................................................................................................... :
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺮدم را ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻛﻨـﺎر
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻼش ﻓﺮدي ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ دﻳﮕـﺮان اﺗﻔـﺎق ﺑﻴﻔﺘـﺪ.
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ارزﺷﻤﻨﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣـﺎﻣﻲ
اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗـﺪارﻛﺎت ﮔـﺮوه را ،از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺬاﻛﺮه و ﺗﻘـﺴﻴﻢ
وﻇﺎﻳﻒ در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ  /وﻇﺎﻳﻒ:


ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز).اﻃﻼع از ﻧﺎم ،ﺷـﻤﺎره ﺗﻤـﺎس و آدرس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻣﺮاﻗـﺐ
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز(



ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه در ﻓﻀﺎي ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻛﻨﺪ(.



ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎي ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻴﺪ.



اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﻴﺪهاﻧﺪ.



ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ،دﺳﺘﻮر ﻛﺎر و اﺟﺮاي ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و اﺟـﺮا ﻛﻨﻴـﺪ ،ازﺟﻤﻠـﻪ دﻋـﻮت از ﺳـﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻬﻤـﺎن،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي وﻳﮋه و ﻏﻴﺮه.



ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺟﻠﺴﺎت آنﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.



ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ،ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ را ﺑﺎز و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻴﺪ.



اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از اﻋﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﺷﻮد.



در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي را ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ارﺗﺒﺎط اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﺎت اراﺋﻪ و اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.

165

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1


اﻃﻤﻴﻨﺎن دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر اﺳﺖ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم:


ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﻛﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز



ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز



ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﺬاب ،ﻫﻤﺪل و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮ



ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺪ



ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و وﻗﺎﻳﻊ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ



ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮوه ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ



ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ.



اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺪهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوه



ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ،ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.



ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮدن و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه



داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻨّﺎوري و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ /اﻳﻤﻴﻞ

آﻣﻮزش رﻫﺒﺮان:
ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز  ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪاوم و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .آﻣـﻮزش اوﻟﻴـﻪ و آﻣـﻮزشﻫـﺎي

ﻣﺪاوم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻳﻚ ﻛﭙﻲ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﺧﻮدﻳـﺎر درﻳﺎﻓـﺖ

ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد:
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد،
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﺑـﺎزﺧﻮرد اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪ .ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ از رﻫﺒـﺮان و
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ.
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺧﻮاﻧﺪه و درك ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺑـﺎﻻ ﺷـﺮح داده
ﺷﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮدم و ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮔـﺮوه ﺧﻮدﻳـﺎر ﻛﻤـﻚ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﻲﻛﻨﻢ.
اﻣﻀﺎ داوﻃﻠﺐ _______________________ :ﺗﺎرﻳﺦ________________:
اﻣﻀﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /ﺑﻬﻮرز _____________________ :ﺗﺎرﻳﺦ________________:
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دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺮدآوري ،اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣـﻞ ،دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي،
ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻴﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻛﺸﻮر راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﻫﺮ ﻳـﻚ از رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه را از ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﺘـﻮا،
ﺳﺎﺧﺘﺎر ،اﺟﺮا و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه ارزﻳـﺎﺑﻲ و در
ﭘﺎﻳﺎن رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﺎرﻛﺮد و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫـﺮ ﻛـﺪام ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺧﻼءﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﻜﻴــﻚ ﻧــﻮع رﺳــﺎﻧﻪ ،داﻧــﺸﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛﻨﻨــﺪه،
ﻣﻮﺿــﻮع رﺳــﺎﻧﻪ و ﺳــﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫــﺎي ﻣﻮﺟــﻮد ،از
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﮔﻴـﺮي ﻧﻤـﻮده و ﻧﺘـﺎﻳﺞ را ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻛــﺎرﺑﺮان اﻳــﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘــﻴﺶ از اﺟــﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ در آزﻣـﻮن
اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه در آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ رﺳـﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت
در ﻗﺴﻤﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .در اﻳـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ از ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨـﻪ داﻧـﺸﻲ،
ﻧﮕﺮﺷﻲ ،رﻓﺘﺎري و ﻣﻬﺎرﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻮرد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
داﻧﺸﻲ :وﻗﺘﻲ در رﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ درﺑﺎره ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻳـﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺪف اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در ﻳﻚ ﭘﻤﻔﻠﺖ ،ﻣـﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻳـﻚ رﺳـﺎﻧﻪ داﻧـﺸﻲ اﺳـﺖ
زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﻫﺪف آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮﺷﻲ :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺷﺎره ﺷﻮد ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻫﺪف رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎري :ﺣﺎل در اﻳﻦ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ راه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻴﺰ اﺷـﺎره ﻣـﻲ ﺷـﻮد .در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺪف
رﺳﺎﻧﻪ ،اﻳﺠﺎد رﻓﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر در ﻓﺮد در زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎرﺗﻲ :در ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد و دوري ﻳﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن و اﺣـﺮاز ﺣـﺪ
ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ از اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﻳـﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ
ﺣﻮزه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .1ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ

http://aras.behdasht.gov.ir

 .2ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ
 .3ﮔﺎم اول:ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺘﺪي ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ )ﺑﺨﺶ اول(
 .4ﮔﺎم دوم :آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 .5ﮔﺎم ﺳﻮم :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺘﺪي ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ )ﺑﺨﺶ دوم(
 .6ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم :آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 .7ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ :درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ در دوره آﻣﻮزﺷﻲ
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ﻛﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮش در اﻳﻦ آزﻣﻮن و درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤـﺎي زﻳـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ورود و
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻮزه ﺧﻮد و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي از
اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ اول :ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ،ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ
 .1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آدرس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻨﻮي ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ آن ﺑـﺮ روي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ورود
ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.
 .2ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﺷﻮﻳﺪ.

 .3در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﻨﻮي ﻛﺎرﺑﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻮ ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ و وﻳـﺮاﻳﺶ رﺳـﺎﻧﻪ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﮔﺰارش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ رﺳـﺎﻧﻪ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد .ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﻳﺶ
زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ روي ﻣﺜﻠﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﺎر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ .ﻣﺜﻠـﺖ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ و ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑـﺎز ﺑـﻮدن زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻨﻮي ﻛﺎري ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي آﻳﻜﻮن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛـﻪ
ﻧﻤﺎد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در زﻳﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻳﻜـﻮن ﻫـﺎ
ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﻣـﻮارد وﻳـﺮاﻳﺶ ﺷـﺪه و ﺗﻌـﺪاد ﻣـﻮارد
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ روي اﻳـﻦ
ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻳﺎ آﻳﻜﻮن ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ،در ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ و در ﻗـﺴﻤﺖ
ﻣﻨﻮي ﻛﺎري ﻛﺎرﺑﺮ ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ و وﻳـﺮاﻳﺶ رﺳـﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺛﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﮔـﺰارش ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣـﻮرد ﻫﻤـﺎن
رﺳﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
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 .4ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ و وﻳﺮاﻳﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﺑﺎز ﻣﻲ
ﺷﻮد.

174

ضمایم

 .5رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را )ﻣﺜﻼً ﭘﻮﺳﺘﺮ( اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺮ
روي آن ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 .6ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭻ رﻛﻮردي وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﻨﻮي اﻳﺠﺎد رﻛﻮرد ﺟﺪﻳﺪ
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻨﻮ را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و وارد ﺻﻔﺤﻪ وﻳﺮاﻳﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﻮﻳﺪ.

 .7در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻛﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وارد ﻛﺮدن ﻧﺪارد و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻛﺪ وﻳﮋه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﻋﻨـﻮان رﺳـﺎﻧﻪ ﺧـﻮد را
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره دار دﻳﮕﺮ را ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺼﺐ ﻳﺎ اﺟﺮا و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻨﻮي ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻛﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ،ﺳﺎل و ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ را وارد ﻛﻨﻴﺪ.
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در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ ،اﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ ﺷـﻮد ،در
ﻏﻴﺮاﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﻲ ،ﻧﮕﺮﺷﻲ ،ﻣﻬﺎرﺗﻲ و رﻓﺘﺎري را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .اﻧﺘﺨﺎب دو ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ،اﮔﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد .وﻟﻲ اﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد ،ﻛـﺎرﺑﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﭘﺮﺳﺶ آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛـﺎر ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ
ﺷﻮد.
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ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت ﺛﺒـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺑـﺎﻻي ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﻴـﺎم
»ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ« را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ.

 .8در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،آﻳﻜـﻮن ﻣـﺪاد ﺳـﻤﺖ
راﺳﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزي رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻳـﺪ .ﭘـﺲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
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ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدن رﺳﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﺷـﻮد در ﺻـﻮرت
اﻃﻤﻴﻨﺎن ،ﮔﺰﻳﻨﻪ  OKرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

 .9ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻ ،در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ رﻛﻮردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي دﻳﺪن رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻛﻠﻴـﻚ ﻛﻨﻴـﺪ
ﺗﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴـﺪ .ﺻـﻔﺤﻪ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ضمایم

 .10روي آﻳﻜﻮن ﻣﺪاد در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺪول رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﺻﻔﺤﻪ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣـﻲ
ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ،اﺟﺮا ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺘﻴـﺎزدﻫﻲ
ﻫﺮ ﻛﺪام را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ /ﭘﻴﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺳﺎﻧﻪ داراي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻮي ﻛـﺎري ﻛـﺎرﺑﺮ
ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آن ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫـﺮ
زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ضمایم

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
در ﺑﺨﺶ اول ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد؛ ﺗﻌﺪاد  4ﺳﻮال وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﻮال اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻲ و
ﺧﻴﺮ و  3ﺳﻮال دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  5ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻲ دادﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي
ﺑﻌﺪي رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦ  5ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺪﻫﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ،ﺧﻴﺮ ﺑﻮد ،ﻧﻴﺎزي ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻌﺪي ﻧﺪارﻳﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻛﻠﻴﻚ
ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺘـﻮا و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ اول ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎز ﻧﺒـﻮد ،ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻚ روي
ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روي ﻫﺮ ﻛﺪام از زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ اول اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ را اﻧﺠﺎم داده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ را ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
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ﺑﺨﺶ ﺳﻮم )اﺟﺮاي رﺳﺎﻧﻪ( و ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم )ارزﻳﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪ( ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ اول از دو ﻗـﺴﻤﺖ ﺳـﻮال ﺑﻠـﻲ/ﺧﻴـﺮ و 5
ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ اول ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ
ﺷﻮد.
 .11ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ آن ،ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﭘـﻴﺶ ﻧﻤـﺎﻳﺶ و ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺳـﺎزي
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﻳـﻦ ﺻـﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ضمایم

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺻـﻮرت ﺑﮕﻴـﺮد ،ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻚ روي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﭘـﻴﺶ ﻧﻤـﺎﻳﺶ و ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺳـﺎزي
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ در آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺪداً ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ.

 .12ﺳﭙﺲ دﮔﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي اﻳﻦ دﮔﻤـﻪ ﭘﻴﻐـﺎم اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻧﻬـﺎﻳﻲ
ﺳﺎزي را ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  OKرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷـﺪن ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ،در ﺻـﻔﺤﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه رﻛﻮردي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
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ضمایم

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﮔﺰارش ﺳﺎزي و ﭘﻨﻞ اﻳﺠﺎد و ذﺧﻴﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻛﺎرﺑﺮ
ﻛﺎرﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ و اﻣﺘﻴـﺎزات رﺳـﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﻲ و در ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ وﻳﮋه ﺧﻮد ذﺧﻴـﺮه
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪي از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
 .1ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮي ﻛﺎري ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔـﺰارش ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮود و در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آن ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻚ روي ﻣﺜﻠـﺚ ﺳـﻔﻴﺪ ﻛﻨـﺎري
ﻟﻴﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ .راه دوم ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزي ،اﺳﺘﻔﺎده از داﺷﺒﻮرد ﻳـﺎ آﻳﻜـﻮن ﻫـﺎي ﺳـﻤﺖ
ﭼﭗ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از آﻳﻜـﻮن ﻫـﺎ ﻣﻨـﻮي ﻛـﺎري ﻫـﺮ ﻳـﻚ از رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻪ
زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ روي ﻋﺒﺎرت »ﻧﻬﺎﻳﻲ« زﻳﺮ ﻫﺮ ﻳـﻚ از
اﻳ ﻜﻮن ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ آن رﺳﺎﻧﻪ ﺷﻮد .
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 .2ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد وارد ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤـﺎن
رﺳﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﻣﺜﻼً ﮔﺰارش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﭘﻮﺳﺘﺮ( ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺰارش ﺳﺎزي ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي آن وارد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن رﺳـﺎﻧﻪ )در
اﻳﻨﺠﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮ( ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﻪ اي ﻳﺎ ﻟﺼﻠﻲ اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 .3ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮ ،ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﮔﺰارش رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن آن ،ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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ﻛﺎرﺑﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﮔﺰارش ،اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارد ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد از ﻗﺴﻤﺖ ذﺧﻴﺮه ﮔﺰارش ﻛﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﮔﺰارش )ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  (VIوﺟﻮد دارد ،ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﮔﺰارش ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻬﺪﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
.I

ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ :ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را در
ﮔﺰارش ﻛﺎﻫﺶ داده ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

2
3
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ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﮔﺰاش ،ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي دو ﺳﺘﻮن اﺳﺖ .در
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮاردي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻧﺪارد .در ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد دﻳﺪه ﺷﻮد .ﺑﺮاي ورود ﻳﺎ ﺧﺮوج
اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ دو ﺳﺘﻮن )« (... ،» ،اﺳﺘﻔﺎدﻫﻤﻲ ﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي « ﻳﺎ » ﺑﺮاي
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي < ﻳﺎ > ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮارد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻋﻤﺎل ،ﺳﺘﻮن ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه در ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﻣﻲ ﺷﻮد.
.II

ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ:ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ ،ﺗﻌﺪادي رﻛﻮرد در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
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.III

ﻧﻤﺎﻳﺶ ردﻳﻒ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ :ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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.IV

ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺮوﺟﻲ :ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي ،ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزي،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدن ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻧﻤﻮدار و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺖ.
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192

ضمایم

در ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ،در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ.
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،زﻳﺮﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد دارد و ﺑﺮاي ﻫﺮ زﻳﺮﮔﺮوه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ( را ﺛﺒﺖ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﮔﺰارش را
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻃﺮاﺣﻲ و ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﺳﺘﻮن
در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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1

3

در ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزي ،ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش را ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داده و
ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدن،ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﺪول ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺜﻼً در ﮔﺰارش ﺳﺎزي در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم وزن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ.
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدن ،ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺧﻮد داده و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺖ
دﻟﺨﻮاه ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .ﺗﻮاﺑﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﺴﻞ ﺑﻮده و ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.

2
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ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻲ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﻧﻤﻮدار  4ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛ ﻣﻴﻠﻪ اي اﻓﻘﻲ ،ﻣﻴﻠﻪ اي ﻋﻤﻮدي ،ﭘﺎي و ﻧﻘﻄﻪ اي .ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻴﺎز و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ  4ﻣﺪل ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
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ضمایم
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ضمایم

از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ،
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺗﻌﺪاد و  ...دارﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد.
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در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،و ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً در ﮔﺰارش ﺳﺎزي از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن
داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ و در ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺣﺎل ﺑﺮاي
ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﺎ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه را
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻳﻚ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻳﺎ ﻧﺎم ﺑﺪﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺪول ﮔﺰارش
ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان داﺧﻞ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ  sumﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮد و ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻋﻤﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد .ﺟﺪوﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ:
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.V

ﻳﺎدآوري :ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن وارد ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت آن را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺮآورد
ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.

.VI

ذﺧﻴﺮه ﮔﺰارش:

.VII

ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد :زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
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.VIII

راﻫﻨﻤﺎ :ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺎرﺑﺮ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

.IX

داﻧﻠﻮد :در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت Word ،Excelو ﺑﻪ اﺷﻜﺎل  htmlﻳﺎ  Emailدر دﺳﺘﺮس
ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از دو زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮاﻻت و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ،اﻣﺘﻴﺎز داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳـﻮاﻻت را اوﻟﻮﻳـﺖ
ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻴﺰ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ اﻳﻜﻮن ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻳـﻚ رﺳـﺎﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ،روش
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﺎرﺑﺮ ارزﻳﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در
ﺣﻮزه ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده و اﻃﻼﻋﺎت آن را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ضمایم

ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ,ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳـﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ،ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ
ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﻃﻠﺐ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اراﻳﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﻪﺷـﻤﺎر
ﻣﻲرود.
آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف و ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺑـﻪﻛـﺎر ﺑـﺮدن ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ،اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دارد.
از اﻳﻦرو ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ و درك ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛـﻪ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﻜﺎر را ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎزد ﺿﺮوري اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ.
ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و روشﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ رﺳـﺎﻧﻪ و
ﻳﺎ روش آﻣﻮزش ،اﻣﺮ ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد رﺳﺎﻧﻪﻫـﺎ در
ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي دﻗﻴﻖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺛـﺮ
ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.
از اﻳﻦرو ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آﻣﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺳـﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش
ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺳﺎل  1386ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ،دﻓﺎﺗﺮ و ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻲ
و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﺳﺎل  1388ﻣﺠﺪدا اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ" ﺑـﺎ رﻳﺎﺳـﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﺑﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،اﺣﻴﺎ و اﻋـﻀﺎي آن ﺑـﺎ اﺑـﻼغ رﺳـﻤﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  1391در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻣﺪﻳﺮان ،ﭼﺎپ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘـﻪ و
ﻧﻴﺰ ﭼﺎپ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﭘﻤﻔﻠﺖ ...،ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﻨﻲ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ .در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳـﺎل
 1392ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ،ﺧﺮﻳﺪاري و ﭘﺨـﺶ اﻧـﻮاع رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺳـﺘﺎدي و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ اراﻳﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻛﺘﺒﻲ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،در ﺳﺎل  93ﺿﻤﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪﻛﺎر ﻣﺠﺪد ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ ،ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪ ،ﻛﻠﻴـﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ارﺟﺎع و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴـﺪ ،ﻣﺠـﻮز
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﮔﺮدش ﻛﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ و ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره 1

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺧﻴﺮ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺎزﻧﮕﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ/اداره ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه

ﺑﻠﻲ

اراﻳﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ دﻓﺘﺮ /اداره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ارﺳﺎل ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ
ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ از ﺳﻮي دﻓﺘﺮ /اداره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
ارﺟﺎع رﺳﺎﻧﻪ از دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎوران در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره
 2و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ )در ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ(

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ

ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ
رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي دارد؟

ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز
ﻻزم

ﺑﻠﻲ

ﺑﻠﻲ

اﻋﻼم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
اﻋﻼم ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن
 ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  ،1ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺳﺎﻧﻪ
 ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  ،2ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎوران)ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ(
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ضمایم

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺤﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ،در دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
اﻋﻀﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪ:
ـ ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،رﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺳﺖ.
ـ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ /ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺳﺖ.
ـ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ـ ﻣﺸﺎوران ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ
از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
اﺑﻼغ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻋﻀﺎ ﺑﻪﻣﺪت ﻳﻚﺳﺎل ﺻﺎدر ﻣﻲﮔﺮدد.
زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز و ﺿﺮورت از ﻃﺮﻳﻖ دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد.

وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﻘﺮرات

ـ ﻛﻤﻴﺘﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد.
ـ ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ..ﻛﻠﻴﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﻛﻠﻴﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻮع و ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻧﻪ و ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  1ﺑﻪﺻـﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻛﻞ
دﻓﺎﺗﺮ /ادارات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ارﺳـﺎل
ﻣﻲﺷﻮد )اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  1ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﻧﺠـﺎم
ﻣﻲﺷﻮد(.
ـ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ،از ﻃـﺮف ﻛﻤﻴﺘـﻪ و اﻋـﻼم آن ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ /اداره ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ،ﻧـﺴﺨﻪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺗﺒﺼﺮه  :1ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺷﻮد.
 ﺗﺒﺼﺮه  :2ﻛﻠﻴﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎهﻫـﺎي
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ در دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ـ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
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ـ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ:
اﻟﻒ ـ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 1ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ( ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﮔﺮوه ﻫﺪف ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ج ـ رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ـ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮاي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ـ در ﻣﻮارد ﺿﺮوري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوز اﭘﻴﺪﻣﻲﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ و ﺗﺎﻳﻴﺪ رﻳﻴﺲ اداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،رﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ
و دﺑﻴﺮﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﮔﺮدد.
ـ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻬﺪه دﻓﺘﺮ  /اداره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
ـ در ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮراﻛﻲ ،آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪي
آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜـﻲ از واﺣـﺪﻫﺎي زﻳـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
)ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو( ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﻛﻤﻴﺘﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
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ضمایم
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره :1

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺳﺎﻧﻪ
















دﻓﺘﺮ /اداره ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:
ﺳﺎزﻣﺎن /ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎر:
ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ:
1
ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻧﻪ :
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ:
ﻧﻜﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﻪ:2
اﻫﺪاف:3
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:
ﮔﺮوه ﻫﺪف رﺳﺎﻧﻪ:
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﻮﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﻴﺪ آن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ:
ﻣﻨﺒﻊ /ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ رﺳﺎﻧﻪ )ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﻛﺘﺎب ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﺎل و ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر:( ..،
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺰان آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه 
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ذﻛﺮ ﺷﻮد:
ﺗﻴﺮاژ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﻪ:
ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ:

 1ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ،ﺣﻮادث ،ﻧﻮزادان ... ،اﺳﺖ.

 2ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل آن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ دارﻳﺪ.

 3ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺪف ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش و ﻳﺎ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ.
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ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ

ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 -1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮد
 -2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ
 -3ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎري
 -4ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ذﻛﺮ
ﻧﺎم

ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ

ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ

اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
 -1ﻧﺪارد
 -2دارد
ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ

1

ﻛﻞ ﺳﻮاﻻت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻣﺘﻴﺎز ﺳﻮاد
ﺳﻼﻣﺖ
2

2

2

3

ﺗﻌﺪاد
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

2

درﺻﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ

ردﻳﻒ

2

ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ

ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ داراي
ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ
) 4ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي(

ﻧﻮع
ﺷﺎﺧﺺ
-1
ﻋﻤﻠﻜﺮدي
 -2ﭘﻴﺎﻣﺪي

2

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ

ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ

ﻣﺤﺪوده
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ

ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
HELIA

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﮔﺰارش
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
HELIA

ﻧﺎم ﻓﺮم  /اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

ﺿﺮﻳﺐ
ﺷﺎﺧﺺ
)واﺣﺪ
ﻣﺘﻌﺎرف(

ﻛﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺖ

1

ﻛﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺗﻔﻜﻴﻚﻛﻨﻨﺪه

ﺳﻦ،ﺟﻨﺲ،
ﺳﻮاد
ﻋﻤﻮﻣﻲ،
داﻧﺸﮕﺎه،
اﺳﺘﺎن

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﻣﻨﺒﻊ
ﺟﻤﻊآوري
اﻃﻼﻋﺎت

دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

-

-

3

2

دوره
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ
ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺑﺮد
)دوره زﻣﺎﻧﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﻤﻊآوري
دادهﻫﺎ و
 -1ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﺎم
ﻣﺸﺘﺮي)ﺳﺎزﻣﺎن،
ﺗﻮﻟﻴﺪ
 -2اﺳﺘﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اداره
ﺷﺎﺧﺺ(
-3
 -1ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪه از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺷﺎﺧﺺ(
 -4ﻣﻠﻲ
 -2ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
 -3ﺷﺶ
-5
ﻣﺎﻫﻪ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
 -4ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 -5ﻣﻮردي
 -6ﺳﺎﻳﺮ

ﻫﺮ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر

2

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
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2

درﺻﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
ﺣﺎﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ

3

4

5

2

درﺻﺪ
ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

6

درﺻﺪ
ﻣﺪارس
ﺣﺎﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ

2

2

درﺻﺪ
ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻛﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ

ﻛﻞ ﻣﺪارس

ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ
داراي ﺷﻮراي
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ
3

ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ،
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ،
ﻣﺪارس داراي
ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ

3

ﻛﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ،
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ،
ﻣﺪارس

ﺗﻌﺪاد
ﺷﻮراﻫﺎي
ﺷﻬﺮي/
روﺳﺘﺎﻳﻲ و
ﺷﻮراﻳﺎري
ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس
داراي ﺷﻮراي
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ

3

3

ﻛﻞ
ﺷﻮراﻫﺎي
ﺷﻬﺮي/
روﺳﺘﺎﻳﻲ و
ﺷﻮراﻳﺎري

4

)وزارت ﻛﺸﻮر،

وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و

ﺗﺠﺎرت(

) 4وزارت
اﻣﻮزش و
ﭘﺮورش(

1

1

ﻛﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﻛﻞ
ﻣﺪارس

) 4ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي،
وزارت ﻛﺸﻮر،
وزارت وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت،
آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش(

) 4ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري(

1

ﻛﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﻛﻞ
ﺷﻮراﻫﺎ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﮔﺰارش
وزارت ﻛﺸﻮر

ﮔﺰارش
وزارت
اﻣﻮزش و
ﭘﺮورش

ﮔﺰارش
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي،
وزارت
ﻛﺸﻮر،
وزارت
وزارت
ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت،
آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش

ﮔﺰارش
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎن
)ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي
ﻣﺮدﻣﻲ/
ﻣﺮدﻧﻬﺎد(

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ
)دوﻟﺘﻲ،
ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ،
ﻣﻘﻄﻊ،
ﺟﻨﺲ(

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎن

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

2

2

2

2

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

-

-

-

-

3

3

3

3

ضمایم
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2

1

1

1

درﺻﺪ
ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﻓﺮدي

درﺻﺪ
ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﻳﺎري

درﺻﺪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول

درﺻﺪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم

6

7

8

9

ﻛﻞ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﻴﺮان
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺷﺪه

ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﻴﺮان
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻀﻮ
ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﻴﺶ از 50
درﺻﺪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول(

ﻛﻞ ﺳﻔﻴﺮان
ﺳﻼﻣﺖ

ﻛﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
 /ﻣﺪاﺧﻼت

ﻛﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
 /ﻣﺪاﺧﻼت

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﻴﺶ از 50
درﺻﺪ در
ﺷﺪه در
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم(

3

3

3

3

) 4ﺳﺮﺷﻤﺎري(

3

3

3

1

1

1

1

ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮار

ﻛﻞ
ﺳﻔﻴﺮان

ﻛﻞ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /
ﻣﺪاﺧﻼت

ﻛﻞ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /
ﻣﺪاﺧﻼت

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﻓﺮدي

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻳﺎري

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﮔﺰارش
ﺳﺮﺷﻤﺎري

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ
ﻓﺮدي

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ/
ﻣﺪاﺧﻠﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ/
ﻣﺪاﺧﻠﻪ

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه،
دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه
دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ

1

2

4 ،2

4 ،2

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

-

-

-

-

3

3

3

3
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1

1

1

1

درﺻﺪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﻮم

درﺻﺪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺷﺪه در
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭼﻬﺎرم

درﺻﺪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

درﺻﺪ
ﻣﺪاﺧﻼت
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ

10

11

12

ﻛﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
 /ﻣﺪاﺧﻼت

ﻛﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
 /ﻣﺪاﺧﻼت

ﻛﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﻣﺪاﺧﻼت
اﻣﻮزش
ﺳﻼﻣﺖ

ﻛﻞ
ﻣﺪاﺧﻼت
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ در
ﺣﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﻴﺶ از 50
درﺻﺪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم(

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﻴﺶ از 50
درﺻﺪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭼﻬﺎرم(

ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
 /ﻣﺪاﺧﻼت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﻴﺶ از50
درﺻﺪ در
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ(

ﺗﻌﺪاد
ﻣﺪاﺧﻼت
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ

3

3

3

2

3

3

3

3

1

1

1

1

ﻛﻞ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /
ﻣﺪاﺧﻼت

ﻛﻞ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /
ﻣﺪاﺧﻼت

ﻛﻞ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ/
ﻣﺪاﺧﻼت

ﻛﻞ
ﻣﺪاﺧﻼت
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ
در ﺣﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺸﻮري و
ﺑﻴﺸﺘﺮ=
ﺳﺒﺰ
ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ =
ﻗﺮﻣﺰ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس

ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ/
ﻣﺪاﺧﻠﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ/
ﻣﺪاﺧﻠﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،
داﻧﺸﮕﺎه

4 ،2

4 ،2

داﻧﺸﮕﺎه،
دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ

4

4 ،2

داﻧﺸﮕﺎه،
دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه،
دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ

ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺳﻄﻮح
اراﻳﻪ
ﺧﺪﻣﺎت

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ،دﻓﺘﺮ
اﻣﻮزش و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

اداره /دﻓﺘﺮ/
ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮزه
ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﭘﺎﻳﮕﺎه و ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ

-

-

-

-

3

3

3

3

ضمایم
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ﺑﻬﻮرز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ
ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه
رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه

رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي درون و ﺑﺮون
*

ﺑﺨﺶ

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزﻳﺮ

*

وزﻳﺮ

*

ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺳﻮاد

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

*

*

رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آﻣﻮزش
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ﺳﻼﻣﺖ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

*
*
*
*
*

*

*

*
*

*

*

*

ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ
درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮ
دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

درﺻﺪ ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

وزﻳﺮ

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي
درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﻳﺎري

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزﻳﺮ

*

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

*

رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آﻣﻮزش

*

رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي درون و
ﺑﺮون ﺑﺨﺶ

*

رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه

*

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه

*

ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه

*

ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه

*

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

*

ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

*

ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

روﺳﺘﺎﻳﻲ

*

ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ

*

ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

*

ﺑﻬﻮرز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

*

ضمایم

ﺑﻬﻮرز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

*

ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

*

ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

*

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

درﻣﺎﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه

*

*

رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه

*

*

رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎي
درون و درون ﺑﺨﺶ

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آﻣﻮزش

*
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﻮم
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭼﻬﺎرم
درﺻﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺳﻼﻣﺖ
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درﺻﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ارﺗﻘﺎي
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ

ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ

*

*

وزﻳﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ارس

*

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزﻳﺮ

*

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ

*

*

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

*

*

ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه

*

ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه

*

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

*

ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

*

*

ﻛﺎردان /ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﻛﺰﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ضمایم

ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
 ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي :ﻋﺒﺎرت از ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ،درك و ﻓﻬﻢ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و



ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد.

HELIA

و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﻴﻜﺮت،

 ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ/ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﮔﻴﺮ اﻗﺪام اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي



ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده و

ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪارﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﮔﻴﺮ اﻗﺪام اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي



ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪارﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺷﻮراي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده و

ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪارس ،داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و اوﻟﻴﺎي ﻣﺪارس ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮ روي ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي :ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺋﺘﻼﻓﻲ از اﻋﻀﺎي



ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﻣﺪارس

ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا ،ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.

 ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي :ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺋﺘﻼﻓﻲ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن



ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻮراﻳﺎري ﻛﻪ اﻋﻀﺎي آن

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا ،ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

دورهي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ روي ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻠﻲ
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي :ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﺪار ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺧﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهاش اﻧﺠﺎم

ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ،رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ ،رواﻧﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮادث ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﺪ ،ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎد ﻳﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ.
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ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮد /ﺧﺎﻧﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ

ﺧﻮدﻳﺎري




ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي :ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺧﻮدﺟﻮش و ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ آرﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ



ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﺧﻮدﻳﺎري ﻋﺒﺎرت از ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺧﻮدﻳﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖﺷﺎن ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪ ،از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري و آﺳﻴﺐ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن اﻓﺮاد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.

 رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ /ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن رﺳﺎﻧﻪ /ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد )ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ( ،ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف

آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ،اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ،اﺟﺮاي و ﻣﻴﺰان دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف.


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﺎﻧﻪ /ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارس در ﭼﻬﺎر

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ رﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺳﺎﻧﻪ ،اﺟﺮا و ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﺎﻧﻪ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ رﺳﺎﻧﻪ /ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 ﻣﺪاﺧﻼت ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي :ﻣﺪاﺧﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت در اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺪف ،ﻃﺮاﺣﻲ،
اﺟﺮا ،ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.


ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ :در اﻳﻦ ﭘﻨﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺪاﺧﻼت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺎز

ﺳﻨﺠﻲ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮي دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﻨﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻨﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪ.
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دزفَل

بْبْاى

خَزستاى

اَّاز

كل
خراساى ضوالی
كل

آباداى
بجٌَرد

اسفرايي
ًيطابَر
هطْد

خراساى رضَي

گٌاباد

سبسٍار

تربت حيدريِ
خراساى جٌَبی
چْارهحال

كل

بيرجٌد

ضْركرد
ضْيد بْطتی

تْراى

ايراى

بَضْر

بَضْر

تْراى
ايالم

عنوان شاخص

درصد هدارس حاهی سالهت

حاهی سالهت

درصد سازهاىّاي دٍلتی

درصد سازهاىّاي

درصد پَضص برًاهِ

غيردٍلتی حاهی سالهت

درصد پَضص برًاهِ

خَدهراقبتی سازهاًی

خَدهراقبتی اجتواعی

خَدهراقبتی فردي

خَدياري

درصد پَضص برًاهِ

استاًدارد در هرحلِ اٍل

درصد پَضص برًاهِ

سالمت

درصد رساًِّا /هداخالت

هياًگيي اهتياز سَاد سالهت

سواد

استاًدارد در هرحلِ دٍم
درصد رساًِّا /هداخالت

شاخص

شاخص پوشش برنامه ملي خودمراقبتي

درصد رساًِّا /هداخالت

68،32
استاًدارد در هرحلِ سَم
درصد رساًِّا /هداخالت

هَرد اًتظار
1393

تبريس
72

استاًدارد در هرحلِ چْارم

آذربايجاى ضرقی

هراغِ

شاخص برنامه ملي ارس

استاًدارد

كل

ارٍهيِ

درصد رساًِّا /هداخالت

اردبيل

آذربايجاى غربی

اردبيل

درصد هداخالت ارتقاي

استاى اصفْاى

كاضاى

اصفْاى

سالهت هبتٌی بر ًيازسٌجی

البرز

كل

كرج

شاخص
برنامه

نيازسنجي
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* نصب در محل کار /گروه آموزش ارتقای سالمت

ايالم

ميزان كشوري

تربت جام
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ﺷﺎﺧﺺ

ﺳﺎل94
ﺳﻪ

اول

ﻣﺎﻫﻪ

ﺧﺎﻧﻪ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه

ﺧﺎﻧﻪ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه

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

ﺧﺎﻧﻪ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه

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

ﺧﺎﻧﻪ  /ﭘﺎﻳﮕﺎه

ﺳﻪ

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

ﺳﻪ

ﺳﻪ

ﺳﻪ

ﺳﻪ

ﺳﻪ

ﺳﻮم ﭼﻬﺎرم اول

ﺳﻪ

ﺳﻪ

دوم

ﺳﻪ

ﺳﻪ

ﺳﻮم ﭼﻬﺎرم اول

ﺳﻪ

ﺳﻪ

دوم

ﺳﻪ

ﺳﻮم ﭼﻬﺎرم

ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﺳﻮم ﭼﻬﺎرم اول

............................
ﺳﻪ

ﻣﺎﻫﻪ
دوم

دوم

ﺳﻪ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ  /ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﺎل ) 95ﺗﺠﻤﻌﻲ(

ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ /ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎل 95

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

درﺻﺪ ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻳﺎري

درﺻﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ

ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ

ضمایم
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ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎل 94
ﻓﺮوردﻳﻦ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد

ﺗﻴﺮ

ﺳﺎل 95
ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ

آﺑﺎن

ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ /ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل 95

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

درﺻﺪ ﻣﺪارس ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻓﺮدي

درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻳﺎري

درﺻﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ

آذر

دي

ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪ

دستورعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی ـ نسخه 1

