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دستورالعمل اجرايي برنامه هاي آموزش وارتقاي سالمت درحوزه ها و پايگاه 

  .هاي نيروي مقاومت بسيج كشور
  

  :مقدمه 
امعه دروراي آن توسعه پايدار اجتماعي زماني محقق مي شود كه مشاركت عمومي و همياري تك تك افراد ج

  .اه توسعه پايدارفرايندي همگاني وعمومي استسالمت نيز به عنوان شاهر تبلورداشته باشد و
بدين معني كه اگرهمگان درسالمت صاحب نقش ووظيفه نشوند واحساس مسئوليتي نداشته باشند ، سـالمت  

لي جامعه وسالمت عامه يكي تعا ت انسان به عنوان محوردراين ميان سالم. نخواهد پيوست جامعه به واقعيت
دار سالمت وهمچون پشتوانه اي محكم بـراي رشـد وتكامـل اجتمـاعي مـي      ازاسا سي  ترين مباني توسعه پاي

سـالمت او   توسعه پايدار بشـمار مـي آيـد وتوجـه بـه      ر است كه انسان سالم محور واسا سازاين منظ. باشد
. لت هاي مهم متوليان اجتماعي اسـت  ادرهمه ابعاد همچون سالمتي جسمي ، رواني ، اجتماعي ومعنوي ازرس

ه ني عملي وقابل وصول خواهد بود كه فـرد فـرد اعضـاء جامعـه وكليـ      وسعه سالمت انسان زمااما تامين وت
  .بال آن احساس مسئوليت ومشاركت كنندسازمانها ونهاد هاي اجتماعي درق

در جامعه  ديني ما بسيج يكي ازالطاف جليه خداوندي است كه برملت وانقالب اسالمي ارزانـي شـد،  بـدون    
ي مقاومت بسيج كشور در عرصه هاي مختلف دفاعي ، علمي ، فرهنگي ، سـازندگي  شك نقش پرصالبت نيرو

مين ، حفظ وارتقاي سالمت مردم جهت توانمندسـازي   از طرفي  تا. بر هيچ كس پوشيده نيست ... و عمراني و
آنان نيازمند جهادي عظيم براي توسـعه آمـوزش سـالمت دركشوراسـت و در ايـن راسـتا حضوربسـيجيان        

 .واند زينت بخش اين حركت باشد كشور ميت

آموزش سالمت به نوجوانان وجوانان بسيجي كشوراز يكسو موجب افزايش دانش، نگـرش ومهـارت هـاي    
م تـري داشـته باشـند و از سـوي      ا لحامي سالمت درميان آنان شده تا زندگي فردي، خانوادگي واجتماعي س

هم سـن وسـاالن ، نوجوانـان و جوانـان مبـدل مـي        لم زيستن براي لگوي عملي ومروج ساا  يگرآنان را به د
  .سازد 

لم  ا مر به رفتارهاي س ا شد و از طريق  لعمر سالمت با يك بسيجي مي تواند ياد گيرنده و ياددهنده مادام ا
  .لم توانمند سازدا و نهي از رفتارهاي پر خطر، مردم وجوامع رابراي انتخاب وطي طريق در مسير س

واجرايـي  )) بسـيجي ا لگـوي زنـدگي سـا لـم      (( ه راهنماي آموزش سالمت تحت عنوان درراستاي تدوين بست
نمودن تفاهمنامه فيمابين نيروي مقاومت بسيج سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي ووزارت بهداشـت ، درمـان       

  . توافق قرارگرفت  وآموزش پزشكي مراتب ذيل جهت اجراي برنا مه هاي مشترك مورد
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 : مفاد تفاهمات 

سالمت  يترويج مفاهيم سالمت در سطح جامعه و حمايت از تدوين سياست هاي دولت در رابطه با ارتقا )١
 .در  قا لب برنامه هاي مشترك

،  بسـيج جامعـه پزشـكي ، بهـداري بسـيج     ( تقويت ، توسعه و به كارگيري امكانات نيروي مقاومت بسيج  )٢
واحدهاي ارتباطـات و آمـوزش سـالمت    ( ور و دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كش) بسيج سازندگي 

لـب مـداخالت آمـوزش سـالمت      ارتقاي سالمت جامعه در قا آ موزش و  در زمينه) معاونتهاي بهداشتي 
  پايگاههاي بسيج حوزه ها ودر

 برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي گروه هاي هدف در حوزه ها  و پايگاههاي بسيج  )٣

 بيان بسيجي و ارتقاي سطح علمي آنانتالش در جهت تربيت مر )٤

  تصويب و اجراي طرح هاي پژوهش كاربردي مشترك در زمينه هاي مختلف سالمت  )٥
 معه  ليت هاي مشترك در زمينه سالمت در سطح جا طراحي و ايجاد نظام اطالع رساني متمركز از فعا )٦

 هماهنگي ، هدايت و نظارت و ارزشيابي موضوعات مشترك سالمت  )٧

دانشگاه هاي علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي    روساي و سپاه استان ها فرما ند هان محترم است  لذا ضروري
مهـم ،   درماني كليه استانهاي كشور ضمن توجيه و جلب مشـاركت تمـام كارشناسـان ذيـربط در خصـوص ايـن      

  م ورزند و برنامه ريزي نموده و با بسيج امكانات خود نسبت به اجراي اين تفاهم نامه اهتماهماهنگي 
لي مجاهدت و زحمات تمام عزيزان در توسعه رفتارهاي سـالمت و كنتـرل عوامـل خطرسـاز مـورد       انشاء اهللا تعا

  . لي خواهد بود  قبول درگاه باريتعا
  

  : رسالت 
سازمان بسيج سازندگي ، بهداري نيـروي مقاومـت بسـيج، بسـيج جامعـه پزشـكي ومعاونـت        (ما 

نيم   تا با بسيج مردمي درتوانمندسازي آنها براي مراقبت از برآ) سالمت وزارت بهداشت درمان 
خود وايجاد جامعه اي توانمند قدم برداريم ، جامعه اي كه درآن تـك تـك افـراد در تـامين، حفـظ      
وارتقا ي سطح سالمت جامعه نقش اساسي ايفا نموده وبا ايجاد دسترسي بيشترمردم به خدمات 

  .ت اجتمايي سهيم مي شوندبهد ا شتي درما ني دربرقراري عدال
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  :هدف كلي
  

, تامين ، حفظ وارتقاي سالمت جامعه با توانمند سازي آحاد مردم براي مراقبت ازسالمت خـود 
  .خانواده وجامعه

  
  : اهداف اختصاصي 

ارتقاي ميزان آگاهي و دانش سالمت  بسيجيان حوزه هـا و پايگـاه هـاي مقاومـت بسـيج       .١
  كشور و گروه هاي هدف آنها 

ارتقاي ميزان مهارت بسيجيان حوزه ها وپايگاه ها ي مقاومت كشور و گروه هـاي هـدف    .٢
 آنها 

ترويج و تقويت رفتار هاي سالم درميان بسيجيان ، خانواده ايشان و گـروه هـاي هـدف    .  .٣
  آنها 

  جهت آحاد مردم ).مداخالت آموزش وارتقاي سالمت(افزايش تعداد برنامه هاي مشترك  .٤
باورها و نگرش هـاي گـروه هـاي هـدف مردمـي در خصـوص توسـعه        بهبود و اصالح .  .٥

 .رفتارهاي سالم ومحدود نمودن رفتار هاي مخاطره آميز سالمت 

  :  گروه هاي هدف برنامه
 بسيجيان حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت بسيج كشور .١

 خانواده بسيجيان حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت بسيج كشور  .٢

  وعموم مردموزه ها و پايگاه هاي مقاومت بسيج كشورجمعيت مخاطب و تحت پوشش ح .٣

  : ها ياستراتژ
توسعه و تقويت هماهنگي هاي درون و برون بخشي در تحقيقات كاربردي ونيازسنجي  )١

 سطح ستاد واستانهاي تابعه

  مربيانآموزش  )٢
 گروه هاي هدف   آموزش  )٣

 .توسط كميته ها درسطح ستادواستانها ا طالع رساني )٤

   ارزشيابي برنامه ها با توجه به معيارهاي ارزيابيپايش ، نظارت و  )٥
  

  : فعاليتها 
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تشكيل وتعيين اعضاي كميته مشترك سياست گذاري و برنامه ريزي در سطح سـتاد   )١
  ستانها  و ا

 .انجام تحقيقات وتعيين اولويت هاي طرح جهت اجرا در استانها  )٢

 .طراحي وبرگزاري دوره هاي آموزشي براي گروههاي هدف )٣

 برگزاري دوره هاي آموزشي براي مربيانطراحي و )٤

 .طراحي وايجاد نظام اطالع رساني توسط كميته ها )٥

 .پايش ؛ نظارت وارزشيابي برنامه ها بطورمشترك  )٦

  
تعهدات ارتباطات و آموزش سالمت درسطح ستاد ودانشگاهها ي علـوم پزشـكي وخـدمات    

  .بيداشتي درماني
 

تعيين ا ولويتهاي   سطح ستاد ومشاركت درتشكيل كميته مشترك سياستگذاري در )١
 .ريزي درسطح استانها  طرح وبرنامه

 مشاركت در تدوين دستورالعمل اجرايي وبرنامه تفصيلي طرح دراستانها  )٢

 تيد ، كارشناس و مربي برنامه هاي آموزشي  تأمين اسا )٣

تي مورد لزوم براي اجراي برنامه هاي آموزشي  منابع مالي و تداركادرتامين مشاركت  )٤
وليدات آموزشي ، محل برگزاري و پذيرايي برنامه هاي آموزش ، اياب وذ هاب ، ت( 

 .درقالب قراردادهاي فيما بين ) .... اسكان ، خريد هدايا وحق الزحمه و

 برگزاري دوره ها وجلسا ت آموزشي مداوم براي گروههاي هدف ومربيان بسيجي )٥

آن براي شركت كنندگان در  صدوروارا ئه  گواهي مشترك پايان دوره واعتباربخشي به )٦
 دوره هاي آموزشي تربيت مربي

 .پايش ، نظارت وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك )٧

  .همكاري درتهيه وارسال گزارشات مكتوب عملكردي كميته ها )٨
بسيج سازند گي ، بسيج جامعه پزشـكي وبهـداري نيـروي    ( تعهدات  نيروي مقاومت بسيج 

  ).مقاومت بسيج 
تعيين او لويتهاي  كميته مشترك سيا ستگذاري در سطح ستاد و مشاركت درتشكيل )١

  ريزي درسطح استانها طرح و
 مشاركت در تدوين دستورالعمل اجرايي وبرنامه تفصيلي طرح دراستانها )٢
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همكاري درتهيه منابع آموزشي و تداركاتي مورد لزوم براي اجراي برنامه هاي  )٣
رايي برنامه هاي آموزشي ،اسكان، توليدات آموزشي  ، محل برگزاري و پذي(آموزش 

 درقالب قراردادهاي فيما بين ......) اياب و ذ هاب خريد هداياو

 مشاركت و همكاري دربرگزاري دوره ها وجلسات آموزشي براي گروههاي هدف  )٤

 مشاركت وهمكاري دربسيج اطالع رساني  )٥

 .پايش، نظارت وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك  )٦

  سال گزارشات مكتوب عملكردي كهمكاري درتهيه وار )٧
  

در ) برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت در نيروي مقاومت بسيج(منابع انساني طرح 
 سطح كشور

 
كميته كشوري برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت در نيروي مقاومت بسيج: نام كميته  

ازندگي، يك نفر يك نفر نماينده از سازمان بسيج س(سه نفر از نيروي مقاومت بسيج : اعضا
و ) نماينده از سازمان بسيج جامعه پزشكي و يك نفر نماينده از بهداري نيروي مقاومت بسيج

 سه نفر نماينده از دفترآموزش وارتقاي سالمت

:                                                                                                             وظايف  
  سياستگذاري برنامه هاي آموزشي - ١
 تهيه و بازنگري كليات پروژه  - ٢

 بررسي و نيازسنجي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت در نيروي مقاومت بسيج - ٣

طراحي و تصويب متون آموزشي با همـاهنگي ادارات حـوزه سـالمت و چـاپ متـون       - ۴
 آموزش

 ن استاني فراهم سازي زمينه الزم براي اجراي آموزش مورد نظر براي مريا - ۵

در موضوعات مورد نظر براي مربيان استاني  يطراحي و اجراي كارگاه هاي آموزش - ۶
 در سطح كشور 

حمايت و پشتيباني از ايجاد كميته هـا و هسـته هـاي آموزشـي مـورد نيـاز در سـطح         - ٧
 استانها 

 دريافت گزارشات از استانها، بررسي و بازخورد  - ٨

 سالمت مذكور در سطح كشور  پايش و نظارت بر فعاليتهاي آموزش وارتقاي - ٩
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  ايجاد سايت هاي اطالع رساني و انجام پژوهش هاي كاربردي  - ١٠
نهااستا سپاه در سطح) برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت(منابع انساني طرح   

 
كميته استاني برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت درسپاه استان : نام كميته  

ان بسيج سازندگي، سازمان بسيج جامعه پزشكي و سازم(سه نفر از سپاه استان : اعضا
معاون فني يا نماينده تام االختيارمعاون (و سه نفر نماينده ازدانشگاه ) سپاه استان بهداري
) دانشگاه، كارشناس مسوول آموزش سالمت و كارشناس مشاركت هاي مردمي يبهداشت

.مي باشند  
 

                                                                            :                                       وظايف
  طراحي و تدوين برنامه عملياتي طرح با توجه به شرح فعاليت پيشنهادي  - ١
 برگزاري جلسات و پيگيري اجراي مصوبات جلسات  - ٢

 اجراي برنامه هاي عملياتي طرح  - ٣

 پايش و ارزشيابي روند اجراي برنامه ها  - ۴

 ل نتايج گزارشات به كميته كشوري ارسا - ۵

توليد وچاپ متون آموزش                                                                         -6                      

هسته آموزشي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت در سپاه استان : نام هسته آموزشي
                                                                                                           

 
:                                                                                    اعضاء هسته آموزشي             

  كارشناس مسوول آموزش بهداشت استان  - ١
 مربي استاني حوزه سالمت  - ٢

 اني از سپاه استان                                                                                  مربي است - ٣

 
:                                                                             وظايف هسته آموزشي استان  

يجي الگـوي زنـدگي   طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي پيش بيني شده از كتاب بس -1
بـراي مربيـان    وسـايرمنابع آموزشـي   سالم و محتواي راهنماي آموزش تربيت مربي



7 
 

تربيـت  {جـه بـه الگـوي طـرح درس آمـوزش ديـده       شهرستان به مدت يك هفته با تو
 })نفرازدانشگاه5سپاه استان و نفراز5(مربي شهرستان 10حداقل 

ه همراه كليه مستندات آن ارزشيابي دوره هاي آموزش و ارسال گزارش ارزشيابي ب -2
 به كميته كشوري...) برگه حضور و غياب، طرح درس و نتايج ارزشيابي و (

نظارت بر طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي كه توسط مربيان شهرسـتاني بـراي    -3
 . ياوران بسيجي سالمت حوزه ها وپايگاه هاي منتخب انجام مي شود

 ) فرم پيوست(هماه 6تكميل جدول گزارش فعاليتهاي آموزش  -4

  استانجمع آوري اطالعات ، اصالح و ارسال آنها به كميته  - ۵
ناحيه مقاومت شهرستان در  )برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت(منابع انساني طرح   

 
كميته شهرستاني برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت در ناحيه مقاومت : نام كميته

:شهرستان   
سازمان بسيج سازندگي، سازمان بسيج (مقاومت شهرستان سه نفر از نمايندگان ناحيه 

و سه نفر نمايندگان معاونت بهداشتي ) جامعه پزشكي و بهداري نيروي مقاومت بسيج
معاون فني يا نماينده تام االختيار، كارشناس مسوول آموزش سالمت و (شهرستان 

.مي باشند) كارشناس مشاركت هاي مردمي  
 

:وظايف  
  امه عملياتي طرح با توجه به شرح فعاليت پيشنهادي طراحي و تدوين برن - ١
 برگزاري جلسات و پيگيري اجراي مصوبات جلسات  - ٢

 اجراي برنامه هاي عملياتي طرح  - ٣

 پايش و ارزشيابي روند اجراي برنامه ها  - ۴

 ارسال نتايج گزارشات به كميته استاني  - ۵

                                                         توزيع متون آموزشي                                         -6
 

هسته آموزشي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت در ناحيه : نام هسته آموزشي
.مقاومت شهرستان  

 



8 
 

:اعضاء هسته آموزشي   
 

  كارشناس مسوول آموزش بهداشت شهرستان  - ١
 )نفر مربي 5(مربيان شهرستاني حوزه سالمت  - ٢

 ) نفر مربي 5(ي از ناحيه مقاومت شهرستانمربيان شهرستان - ٣

 
:                                                                             وظايف هسته آموزشي شهرستان  

پيش بيني شده از كتاب بسـيجي الگـوي زنـدگي     يطراحي و اجراي دوره هاي آموزش - ١
سـطح اول   آموزشي بـراي اعضـاي   محتواي آموزش تربيت مربي ومدول هاي ،سالم

سـاعت   30و 45ودوم حوزه ها و پايگاههاي ناحيه مقاومت شهرستان منتخب به مدت 
اوران بسـيجي  يـ نفـر   3تربيـت حـداقل   (با توجه به الگوي طـرح درس آمـوزش ديـده    

سـاعت   45سالمت ازسطح اول حوزه هاي منتخب ناحيه مقاومت شهرستان بـه مـدت   
حـوزه هـا وپايگـاه هـاي      ران بسيجي سالمت از سـطح دوم اوي نفر 30وتربيت حداقل 

 ) منتخب ناحيه مقاومت شهرستان

ارزشيابي دوره هاي آموزش و ارسال گزارش ارزشيابي به همراه كليه مسـتندات آن   - ٢
 به كميته شهرستان ...) برگه حضور و غياب، طرح درس و نتايج ارزشيابي و (

اوران بسـيجي سـالمت   يـ  كـه توسـط  نظارت بر طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي  - ٣
) بسيجيان فعال، عادي، خانواده آنان وعمـوم مـردم  (سطح اول ودوم براي سطح سوم

 . انجام مي گردد

 )فرم پيوست(ماهه 6تكميل جدول گزارش فعاليتهاي آموزش  - ۴

  جمع آوري اطالعات ، اصالح و ارسال آنها به كميته شهرستان - ۵
  

در سطح حوزه ها وپايگاه هاي منتخب سپاه ) و ارتقاي سالمتبرنامه هاي آموزش (منابع انساني طرح 
.استان ها   

اوران ي سپاه استان ها، شبكه منتخب منابع انساني طرح در سطح حوزه ها وپايگاه هاي
بسيجي سالمت راتشكيل ميدهد كه ازسوي كميته ها وهسته هاي آموزشي استاني 

رمان و سپاه استان ها است وشهرستاني كه متشكل ازنمايندگان وزارت بهداشت ود
 براساس ساختارزيرپشتيباني مي گردند
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:ساختار  
 حوزه ها وپايگاه هاي منتخب سپاه استان ها متشكل ازسه سطح زير است

  نفرمي باشند كه 3اوران بيسجي سالمت در سطح اول هرحوزه منتخب ي :سطح اول
ساعت  45مدت توسط هسته آموزشي شهرستان با همكاري هسته آموزشي ا ستان به

ك نفر مسوول بهداري گردان ييك نفرمسوول امداد وبهداشت حوزه،  (آموزش مي بينند
اعاشورا ويك نفرمسوول امداد وبهداشت يكي ازپايگاه هاي تحت پوشش آن يهاي الزهرا 

) حوزه با انتخاب فرمانده آن حوزه  
يك (اوران بيسجي سالمت درسطح اول هرحوزه منتخب خواهران شاملي: نكته

حوزه ، يك  نفرمسوول بهداري گردان الزهرا  آن  نفرمسوول امداد وبهداشت
ويك نفر مسوول امداد وبهداشت يكي ازپايگاه هاي تحت پوشش آن حوزه با 

ياوران بسيجي درضمن تركيب اعضاي  .انتخاب فرمانده حوزه مي باشند
ان ياورمانند تركيب اعضاي سالمت سطح اول هرحوزه برادران منتخب نيز

با اين اختالف كه د  خواهران ميباش سطح اول هرحوزه بسيجي سالمت
.عاشورا انتخاب مي شود مسئول بهداري گرداندرحوزه برادران     

نفرمي باشند كه توسط سطح  30ياوران بيسجي سالمت در سطح دوم حداقل : سطح دوم
ي ساعت آموزش م 30اول با همكاري هسته آموزشي شهرستان واستان به مدت 

اعضاي سطح دوم ازمسوولين امداد وبهداشت پايگاه هاي تحت پوشش آن حوزه (بينند
وسايرافراد مرتبط ازگردان هاي عاشورا والزهرا وغيره با انتخاب فرمانده آن حوزه با 

)توجه به معيار هاي تعيين شده در كميته كشوري تعيين مي شوند  
  

نفراز اعضاي سطح  10حداقل به  هرنفرازياوران بسيجي سالمت در سطح اول : تهنك
. نفر مي باشد 30دوم آموزش مي دهند كه جمعاً اعضاي سطح دوم حداقل   

به عنوان گيرندگان آموزش كـه از بسـيجيان فعـال، عـادي ، خـانواده آنـان       :  سطح سوم
وعموم مردم مي باشند ومروج رفتار هاي سالم درسطح جامعه مي باشـند، آنهـا توسـط    

مت سطح دوم با همكاري سطح اول و هسته آموزشي شهرسـتان بـه   ياوران بيسجي سال
 .ساعت آموزش مي بينند 30مدت
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نفر  20هرنفرازياوران بسيجي سالمت در سطح دوم باهمكاري سطح اول حداقل به  :نكته
آموزش مي دهند كه جمعاٌ ياوران بسيجي سالمت سطح اول ودوم در هر حوزه بايد به 

دهند ادي وعموم مردم درسطح سوم آموزشنفراز بسيجيان ع 600حداقل   

 
اجراي فعاليت هاي آموزش وارتقاي سالمت مي باشد مسوول فرمانده هر حوزه): 1(تذكر  
به عنوان  سطح اول و دوم درهرحوزه منتخب سالمت اعضاي ياوران بسيجي ):2(تذكر

ه تعيين شدبراساس معيارهاي  برنامه هاي آموزش وارتقاي سالمتبرگزاركنند گان 
ترجيحاٌ رشته هاي مرتبط، ازبسيجيان ر، حداقل تحصيالت ديپلم وباالت(دركميته كشوري

برقراري ارتباط با افراد وانتقال مفاهيم، عالقمندي به موضوع  فعال وثابت، داراي توانايي
پس ازدريافت آموزش و ارزشيابي ) سالمت، توانايي مديريت واداره كالس آموزشي

 درصورت تٌاييد دركميته كشوري و استاني، كارت هويت بخشي دريافت مي نمايند.
 

: شامل   مسووليتهاي مورد انتظار از ياوران بسيجي سالمت  
)انتقال مطالب ( مسئوليت آموزشي .  1  
مسئوليت اطالع رساني .  2  
تحت پوششحوزه مسئوليت مديريت برنامه هاي ارتقائ سالمت .  3  

 
يك از مسئوليتهاي فوق در حوزه و پايگاه به شرح وظايف مورد انتظار در رابطه با هر 

:زير مي باشد   
  )انتقال مطالب : ( وظايف آموزشي  •
نيازسنجي آموزش.  1  
طراحي برنامه آموزش.  2  
اجراي آموزش .  3  
پايش و ارزشيابي.  4  

                      
  :وظايف اطالع رساني  •
تعيين اهداف اطالع رساني.    1  
دسته بندي مخاطبين شناسايي و .  2  
طراحي ، توليد و انتخاب مواد آموزشي .  3  
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اجراي  مداخله .  4  
پايش و ارزشيابي.  5  
 :وظايف مديريتي برنامه هاي ارتقاء سالمت  •

) 1فرم شماره (جمع آوري اطالعات و تكميل فرمهاي گزارش دهي .  1         
فرم (هاي آموزشي شهرستان   شركت منظم در جلسات آموزشي و توجيهي هسته.  2       

) 2شماره   
اجراي دقيق دستورالعملهاي ابالغي از سوي هسته آموزشي .  3         

همكاري در اجراي مداخالت آموزشي  و ارتقاء سالمت بر اساس تفاهم نامه مشترك .  4     
 با بخش سالمت مانند مشاركت در طرح ريشه كني فلج اطفال

 ربوط به گزارش فعاليتهاي آموزشي ، م كميل شده از آنها، خام ويك نمونه ت فرمهاي(
).ضميمه مي باشد وارجاع براي مشاوره شركت در جلسات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سپاه استانهاي  فرم گزارش فعاليتهاي آموزشي در حوزه و پايگاه:  1فرم شماره   
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)فرم تكميل شده(ستان هاسپاه اهاي  فرم گزارش فعاليتهاي آموزشي در حوزه و پايگاه:  1فرم شماره   
 

 ارزشيابي زمان آموزش وسائل كمك آموزشي روش آموزش گروه هدف موضوع آموزش

نعنوا
 درس

شماره 
ي راهنما

 آموزشي

مدت تعداد عنوان
به 
 دقيقه

انجام  تاريخ
 شد

 انجام نشد

   
           

              

 ارزشيابي زمان آموزش وسائل كمك آموزشي روش آموزش گروه هدف موضوع آموزش
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شما ياوران بسيجي سالمت درسطح اول يا دوم دريكي از حوزه ها تصميم مي گيريد كه براساس      :فوق  مثالشرح 

كالس آموزشي برگزار كنيد  آنهانفراز 25نياز آموزشي بسيجيان سطح سوم يا عموم مردم، به عنوان مثال براي 
با استفاده ازتصويرهرم غذايي، درمورد هرم غذايي وگروههاي غذايي كه درآن جاي مي گيرند صحبت نماييد و 

.وبه سئواالت زير  پاسخ دهيد  

سهم روزانه ازهرمواد غذايي به چه صورت است؟-1  
كدام گروههاي غذايي بايد بيشترمصرف شوند؟ -2  
كدام گروههاي غذايي را بايد كمترمصرف نمود؟-3  

ين راستا پس ازاجراي برنامه آموزشي ذكرشده جدول فوق را به شرح زير تكميل مي كنيددرا  
براساس مدول آموزشي، موضوع هرم غذايي چيست؟ ثبت مي شود: درستون عنوان درس  

براساس مدول آموزشي، شماره يك ثبت مي شود: درستون شماره راهنماي آموزشي  

عادي يا خانواده آنها يا عموم مردم ثبت مي شود و درستون  درستون عنوان، بسيجيان: درستون گروه هدف
)نفر 25(تعداد، تعداد شركت كنندگان دركالس  ثبت مي شود  

سخنراني،بحث عمومي (براساس موضوع آموزشي روش هاي مختلف ثبت مي شود: درستون روش آموزش
.......)و  

تخته وايت (لف آموزشي ثبت مي شودبراساس  موضوع آموزرشي  وسايل مخت: وسائل كمك آموزشيدرستون 
......)برد ، ماژيك وايت برد ، كامپييوترو  

)11/6/88(وتاريخ روزبرگزاري كالس آموزشي ثبت مي شود)دقيقه 20(مدت به دقيقه: درستون زمان آموزش  

يا براساس سئواالت طراحي شده پيش آزمون وپس آزمون ارزشيابي انجام مي گيرد وبا بلي : درستون ارزشيابي
 خير مشخص مي شود

 
 
 
 
 
 
 

شهرستان يدر جلسات هسته آموزشاعضاي حوزه ها وپايگاه هاي سپاه استان ها گزارش شركت: 2فرم شماره   
 

 

نعنوا
 درس

شماره 
ي راهنما

 آموزشي

مدت تعداد عنوان
به 
 دقيقه

انجام  تاريخ
 شد

 انجام نشد

هــــرم 
غــذايي 
 چيست؟

شـــماره 
 يك

بسيجيان 
فعــال يــا 
 عادي

25 
 نفر

بحــثسخنراني
عمومي

وايت
ردب  

  بلي 88/6/11 60 كامپييوترماژيك

              

حوزه وپايگاه از اسامي شركت كنندگان  مكان برگزاري جلسه موضوع جلسه تاريخ جلسه  امضاء 
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)فرم تكميل شده (شهرستان در جلسات هسته آموزشي حوزه ها وپايگاه هاي سپاه استان هااعضا گزارش شركت: 2فرم شماره   
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حوزه وپايگاهازاسامي شركت كنندگان مكان برگزاري جلسه موضوع جلسه تاريخ جلسه  امضاء 
هماهنگي برگزاري  88/10/7

كالس هاي آموزشي 
براي سطح سوم حوزه 

 ها وپايگاه ها

حوزه يا پايگاه مركز بهداشتي درماني،
وسايرمكان ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسامي ياوران بسيجي سالمت حوزه ها
وپايگاه ها كه به جلسه هسته آموزشي 

 شهرستان دعوت شده اند
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جهت دريافت  شهرستان هسته آموزشي سپاه استان به فرم ارجاع اعضاي سطح سوم حوزه ها وپايگاه هاي:   3فرم شماره 

    شيخدمات آموز

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ــانوادگي   ــام خـ ــام و نـ ــاريخ            :   نـ ــاع تـ ــويت                                             :            ارجـ ــماره عضـ : شـ
                                                                                                                

ديابت:نوع مشكل سالمتي   

 :اقدامات آموزشي انجام شده 

 :علت نياز به مشاوره 

       خانه بهداشت           مركز بهداشتي درماني : محل ارجاع  شهرستان   امضاء 
:لطفا نتيجه مشاوره در اين محل ذكر شود 

 
 

 
 
 

:  امضاء                                                   :              تاريخ
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جهت دريافت  شهرستان هسته آموزشي سپاه استان به فرم ارجاع اعضاي سطح سوم حوزه ها وپايگاه هاي:   3فرم شماره 
)   فرم تكميل شده(خدمات آموزشي  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 :شــــــماره عضــــــويت                  4/10/88:  تــــــاريخ ارجــــــاع:    نــــــام و نــــــام خــــــانوادگي 
        

ديابت:نوع مشكل سالمتي   

ازماژول تغذيه واقدامات آموزشي تغييرسبك زندگي براي پايين آوردن قند خون ارايه  درس اول :اقدامات آموزشي انجام شده 
استفاده از گروه هاي غذايي براساس هرم غذايي توصيه شد  . يدگرد

فرد بيمار گفت به دليل بيماري كليه براساس تجويز پزشك نمي تواند ازلبنيات وسبزيجات استفاده نمايد :علت نياز به مشاوره 
:  امضاء شهرستان            خانه بهداشت اشتي درماني       مركز بهد:            محل ارجاع  

    
:لطفا نتيجه مشاوره در اين محل ذكر شود 

 
 

 
 
 

:  امضاء                          :                                       تاريخ 
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دانشگاه ها     استاني هسته آموزشي ماهه 6جدول گزارش فعا ليت هاي آموزشي  ) 4(فرم شماره  

/نام شهرستان/          نام استان               /نام دانشگاه  

 
 

.درصورت بلي همراه با مستندات مربوطه ارائه گردد  ⊗ 

مستندات به كميته  تكميل وهمراه با دانشگاه ها ق توسط هسته آموزشي استاني باهمكاري كميته استاني.فرم فو : نكته

 كشوري ارسال مي گردد
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان 
دوره 
آموزشي 
 برگزارشده
 

برگزاري دوره محل 
 آموزشي

روش برگزاري دوره 
 آموزشي

طراحي برنامه 
 آموزشي

 
⊗ 

اجراي برنامه 
 آموزشي

 ارزشيابي دوره
 
 
⊗ 

 آموزش گيرنده

پا  حوزه
يگا
 ه

انجام  سا ير كارگاه كالس سا ير
 شد

انجام 
 نشد

انجام 
 شد

انجام  انجام نشد 
دش  

انجام 
 نشد
 

عنوان 
گروه 
 هدف

 تعداد

 *    *  *  *  *    
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)  فرم تكميل شده(دانشگاه ها استاني هسته آموزشي ماهه 6جدول گزارش فعا ليت هاي آموزشي 

) 4(فرم شماره     
/نام شهرستان/          نام استان               /نام دانشگاه  

.درصورت بلي همراه با مستندات مربوطه ارائه گردد  ⊗ 

مركز بهداشت شهرستان، مركز بهداشتي درماني  ستون سايردرعنوان محل برگزاري دوره آموزشي ممكن است: نكته

 شهري ،روستايي، خانه بهداشت، مساجدو         باشد

باهمكاري كميته استاني تكميل وهمراه با مستندات به كميته  دانشگاه ها ق توسط هسته آموزشي استاني.فرم فو : نكته

 كشوري ارسال مي گردد

  زش وارتقاي سالمت درنيروي مقاومت بسيجنحوه تخصيص اعتبارات براي طرح مداخالت آمو

   %10)هابر اساس بار بيماري(طراحي و تهيه بسته هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي سالمت استان - 1

 % 30توليد و تكثير رسانه هاي آموزشي  -١

عنوان 
دوره 
آموزشي 
 برگزارشده
 

ره برگزاري دومحل 
 آموزشي

روش برگزاري دوره 
 آموزشي

طراحي برنامه 
 آموزشي

 
⊗ 

اجراي برنامه 
 آموزشي

 ارزشيابي دوره
 
 
⊗ 

 آموزش گيرنده

پا  حوزه
يگا
 ه

انجام  سا ير كارگاه كالس سا ير
 شد

انجام 
 نشد

انجام 
 شد

انجام  انجام نشد 
دش  

انجام 
 نشد
 

عنوان 
گروه 
 هدف

 تعداد

دوره 
آموزشي  
 تربيت
مربي يا 
دوره 
آموزشي 
كتاب 
بسيجي 
الگوي 
زندگي 
 سالم

مربيان   *  *  *  *    *
شهرستا
يا  ني

ياوران 
بسيجي 
سالمت 
سطح 
اول 
حوزه 
هاي 
 منتخب
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 %10هزينه تبليغات و اطالع رساني  -٢

 %50برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي توانمندسازي و تربيت مربي -٣

  در كميته استان و شهرستان و هسته آموزشي     


