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  : كليات 
ارتقـاي عادالنـه    .محقـق نمـي شـود    سالمت بـراي همـه، جـز بـا تـالش همـه بـراي سـالمت         .حق و مسووليتي همگاني است سالمت

ــراي    ــه ب ــردم و جامع ــد توانمندســازي م ــانواده مشــاركت در ســالمت نيازمن ــه اســت مراقبــت از ســالمت خــود، خ ــاي . و جامع ارتق
تمـامي دولـت هـا، موظـف هسـتند كـه بـا         .اسـت آنهـا  سرنوشـت  و مـديريت سـالمت و   سالمت، فرآيند قادرسازي افراد براي كنتـرل  
ت و توســعه پايــدار كشــور، امكــان زنــدگي در محــيط ســالم و انتخــاب آزاد، عادالنــه و توســعه سياســت هــاي حــامي ســالمت، عــدال

در واقـع، سـالمت محصـول مشـترك دولـت هـا، ملـت هـا و بـازار           .شـهروندان فـراهم كننـد   همـه  هاي سـالمت را بـراي   ارزان گزينه
شـايان ذكـر اسـت كـه     . ا مـي دهنـد  مردم با انتخاب گزينه هـاي سـالم، سـالمت را بـه عنـوان يـك ثـروت حفـظ كـرده و ارتقـ          . است

ــدگي ســالم و      ــراي داشــتن ســبك زن ــد برخــورداري از ســواد ســالمت و تمــرين مهــارت هــاي خــودمراقبتي ب ايــن انتخــاب نيازمن
   .ي، بيماري هاي مزمن و حاد استيمديريت ناخوشي هاي جز

 ارايههاي  اعي خود و استفاده از ظرفيت محيطهاي اجتم سازي مردم از حقوق و مسؤوليت آگاه( 2جزء  1هاي  با توجه به بندهمچنين 
تحقق رويكرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، ( 2، )هاي سالمت براي رشد معنويت و اخالق اسالمي در جامعه مراقبت
ري، توانمندي و مشاركت پذي افزايش آگاهي، مسؤوليت( 11و ....) هاي اجرايي و مقررات با رعايت اولويت پيشگيري بر درمان، سياست

هاي فرهنگي،  ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان
هاي كلي سالمت ابالغي از سوي مقام معظم  سياست) اي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آموزشي و رسانه

ها و تاثير  جمعيت و تغيير بار بيماريافزايش ميانگين سني سابقه بر بخش سالمت به دليل  ي و نظر به فشار مالي روزافزون و بيرهبر
، كنترل بيشتري بر سالمت )خالقان سالمت(مردم به عنوان منابع اصلي: الزم است كه عوامل اجتماعي بر سالمت و سبك زندگي مردم؛ 

   .خود داشته باشند
هر خانه يك پايگاه سالمت، مبتني براي موارد پيشگفت، به دنبال گسترش مشاركت آگاهانه مردم در عرصه تأمين، حفظ و ارتقاي  ايده

آموزش ديده و براي » سفير سالمت خانواده«در اين برنامه، در هر خانواده يك نفر به عنوان  .سالمت در تمامي خانه هاي كشور است
آموزش و توانمندسازي سفيران سالمت خانواده، توسط تيم سالمت در . واده و جامعه توانمند مي شودمراقبت از سالمت خود، خان

  . صورت مي گيردسالمت واحدهاي ارايه خدمات 
صرفه  نيا. ها شاهد بود نهيدر هزقابل توجهي را  ييتوان صرفه جو يمردم، متوانمند سازي متقن، نشان از آن دارند كه با  شواهد

 رشيو پذ مارانيشده و بدون برنامه ب يزيبرنامه ر رشيپذ نيو همچن يو تخصص هيسطوح پا يمراقبت ها نهيهزناشي از ها،  ييجو
هم هستند كه  يگريالبته شواهد د. پوند است ارديليم 4,4آن  يمال درصد و ارزش 7اين صرفه جويي در انگلستان، . است ييسرپا يها

  .دهند يسالمت متكي بر مردم، خبر م كرديرو يبا اجرا يدرصد 20 ييصرفه جو تياما از ظرف ،باشندن نانهيواقع ب يلممكن است خي
عملكردي آگاهانه، آموختني و تنظيمي است كه براي تأمين و تداوم شرايط و ... انجام مراقبت هاي سالمت براي خود، اعضاي خانواده و 

در محدوده طبيعي و متناسب براي حيات انسان اجتماعي و معنوي و رشد منابع الزم براي ادامه حيات و حفظ عملكرد جسمي، رواني، 
ها و  العمر و در تمامي دوران و فرايندي مادامحيطه هاي اصلي خاص خود تقسيم شده گردد و  و جامعيت عملكرد وي اعمال مي

  .هاي زندگي است موقعيت
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 شناسي و تعريف مفهومي واژه

 18كه متاهل يا داراي سن بيشتر ا) ترجيحا خانم(سفير سالمت خانواده فرد باهوشي از خانواده است  متقاضي :سفير سالمت خانواده
ي و مجازي ردر دوره هاي آموزش حضو كه است كه داراي نفوذ براعضاي خانواده بوده كالس سواد خواندن و نوشتن 8با حداقل سال و 

شركت نموده و مسووليت توانبخشي ) درمان هاي اوليه و پ) مت، بپيشگيري و ارتقاي سال) در سه حيطه كلي الفتعريف شده 
   .خانواده را به عهده مي گيرد و سالمت خوداز  مراقبتمشاركت در 

سفير خانواده و  40خوشنام و داراي نفوذ بوده و نطقه زندگي خود در مكه و مقيم در محله سفير سالمت فعال  :رابط سالمت محله
) درمان هاي اوليه و پ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، ب) در سه حيطه كلي الف پوشش قرار مي دهد وتحت آن ها را سالمت 

  . گروهي آموزش ديده باشد روشتوانبخشي به 
دهند تا تندرست  آگاهانه و هدفدار كه مردم براي خود، فرزندان و خانواده شان انجام مي ،يشامل اعمالي است اكتساب :خودمراقبتي

ها  ماريخود را برآورده سازند، از بي يرواني و اجتماع ،يخود حفاظت كنند، نيازهاي جسم يو اجتماع يبمانند، از سالمت جسمي، روان
كنند و نيز از سالمت خود بعد از بيماري حاد يا ترخيص از بيمارستان  تيريمزمن خود را مد يها يماريب يا حوادث پيشگيري كنند، 

  . حفاظت كنند
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  :ياهداف كل
 همياري و مشاركت جمعيدر مراقبت از خود و حفظ و ارتقاي سالمت  توانمند سازي فرد، خانواده و جامعه براي تامين،

  :در قالب برنامه هاي زير اجرا مي شودهر خانه يك پايگاه برنامه 
  خانوادهتربيت سفير سالمت  .1
 تربيت رابط سالمت محله .2

  آموزش دانشجو .3
  

  :ياهداف اختصاص
 دهتربيت يك سفير سالمت به ازاي هر خانوا -

 خانواده تسفير سالم 40 هر تربيت يك رابط سالمت به ازاي -

  خانواده 10 هر تربيت يك دانشجو به ازاي -
  
  :اي كليهستراتژي ا

  ستراتژيا  ديفر
  جانبهجلب حمايت همه   1
  آموزش و توانمندسازي  2
  ظرفيت سازي  3
  زندگي، سامانه اپليكيشن /اينترفيس ،IT ،e-Health ،m-Healthاطالع رساني مبتني بر فناوري   4
  بازاريابي اجتماعي  5
  پايش و ارزشيابي  6

  
با تكميـل جـدول   ) ديگري وزارت بهداشت يا سازمان و وزارتخانه(متولي اصلي اجراي هر يك از استراتژي هاي مورد نظر 

  .زير مشخص شود
  

نام آن سازمان (متولي وزارت بهداشت است يا سازمان ديگري   استراتژينام   رديف
  )يا وزارت نوشته شود

  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  جلب حمايت همه جانبه  
  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  آموزش و توانمندسازي  
  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  ظرفيت سازي  
-IT ،e-Health ،mاطالع رساني مبتني بر فنـاوري    

Health، سامانه زندگياپليكيشن /اينترفيس ،  
  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت

  ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  بازاريابي اجتماعي  
  پزشكي، درمان و آموزش وزارت بهداشت  پايش و ارزشيابي  
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  :مدل اجرايي برنامه
سفير سالمت خانواده، رابط سالمت محله،  :اصلي براي اجرا مي باشد جزء 3هر خانه يك پايگاه سالمت شامل به طور كلي برنامه 

  دانشجو
  :سفير سالمت خانواده. 1
  تربيت سفير سالمت خانوار) ب ،حضوري و يا آموزش مجازي (TOT)آموزش به تيم سالمت ) الف 

  

آيا فرد متقاضي شرايط احراز 
براي سفير سالمت را دارد؟

نداشتن شرايط براي سفير 
سالمت خانواده

 فراگيري محتواهاي آموزشي به
گروهي و فردي صورت

خانواده سالمت سفير عنوان به وظايف انجام

 عنوان به سالمت الكترونيك هاي سامانه در ثبت
خانواده سالمت سفير

بلی

خير

فرآيند انتخاب، آموزش و فعاليت سفير 
سالمت خانواده

فراخوان ثبت نام سفير سالمت

متقاضي بودن
ترجيحا خانم

باهوش
نفوذ بر اعضاي خانواده
خانواده ماندگاري در 

سال يا تاهل 18سن بيشتر از 
كالس   8داشتن حداقل 

تحصيالت
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  :رابط سالمت محله. 2
  تربيت رابط سالمت محله) ب ،حضوري و يا آموزش مجازي (TOT)آموزش به تيم سالمت ) الف

  

فراخوان ثبت نام رابط سالمت

آموزش دوره هاي مقدماتي و 
تكميلي رابط سالمت به صورت 

گروهي

ثبت به عنوان رابط سالمت محله

تداوم فعاليت به عنوان 
سفير سالمت خانواده

انجام وظايف به عنوان رابط 
 خانواده 40سالمت محله براي 

فرآيند انتخاب، آموزش و فعاليت رابط 
سالمت محله

آيا شرايط احراز را دارد؟

بلي

خير

متقاضي بودن
ترجيحا خانم

باهوش
خوشنامي و نفوذ در 

محله
ماندگاري در محله

فعال بودن به عنوان سفير 
1سالمت خانوار 

فراگيري برنامه هاي 
آموزشي پيش بيني شده
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  :دانشجو. 3

 آموزش دانشجو) ب ،حضوري و يا آموزش مجازي (TOT)آموزش به تيم سالمت ) الف

  آموزش دانشجوفرايند اجرايي 

  
  
  
  
  
  
  
  



 8

 :فهرست فرايندهاي پشتيبان و فرايندهاي خدمت در برنامه

  خانواده هاي تحت پوشش :گروه هدف
  شهري، پايگاه سالمت، خانه بهداشت/ مركز خدمات جامع سالمت روستايي: واحدهاي ارايه خدمات سالمت :خدمات ارايهسطح 

هـاي مـرتبط   ، دانشجويان رشـته  بهورز و ديگر اعضاي تيم سالمت /مراقب سالمتپزشك خانواده، كارشناس  :دهنده خدمت ارايه
  پزشكي

  
  :هر خدمت ارايهدانش و مهارت مورد نياز براي 

  پزشكان خانواده
 پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي  هاي شيوه حيطه هاي مربوطه ،برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

 سالمت ميتحت پوشش ت يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جينتاو و ضرورت  توانبخشي اوليه،
 سالمت ميتحت پوشش ت يدر خانواده هامراقبت از خود  يمراجعان برا يمدل توانمندساز ياجرا نحوه 
 سالمت آنها و كاهش  ياز مراجعان و خانواده ها به منظور ارتقا كيهر  ازيمورد ن يو گروه يفرد يخودمراقبت نديفرا تيريمد نحوه

 مورد يب يمراجعه ها
 تحت پوشش يسالمت مربوطه به خانواده ها ميتدانشجو و توسط  يخدمات خودمراقبت هيارا تيريمد 
 يخدمات خودمراقبت هيارا يتخصص ريو غ يمراكز تخصص ريارتباط با سا تيريو مد يبرقرار 
 تحت پوشش يسالمت مربوطه و خانواده ها ميدر ت يخدمات خودمراقبت يابيو ارزش شيپا تيريمد 

  
   )دانشگاه/ سطح شهرستان(كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت 

  مهارت انجام نيازسنجي  
 ريزي عملياتي مشاركتي  مهارت برنامه  
  مهارت برقراري ارتباط استراتژيك آشنايي و  
  هاي آموزش سالمت  مهارت طراحي و استانداردسازي رسانهآشنايي و  
 بهداشتي هاي مداخله روش و تحقيق طراحي مهارت پوشش، تحت افراد آموزش مهارت   
 ارتباط  برقراري مهارت سالمت، زمينه در كاربردي و پايه هاي مهارت 
 پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان  هاي شيوهحيطه هاي  خود،مراقبت از  برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  توانبخشي هاي اوليه،
 ها  مراجع ييراهنما و مشاوره مهارت بهداشت، آموزش هاي برنامه ارزشيابي مهارت  
 كارگروهي انجام مهارت  
 افزارها نرم و اطالعات و آمار ابزارهاي كارگيري هب اطالعات، تحليل مهارت 

  
   بهورز /سالمتكارشناسان مراقب 

 مهارت انجام نيازسنجي  
  اتژيكمهارت برقراري ارتباط استرآشنايي و  
 پوشش تحت افراد آموزش مهارت  
 سالمت زمينه در كاربردي و پايه هاي مهارت  
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 ارتباط برقراري مهارت  
 بهداشت آموزش هاي برنامه ارزشيابي مهارت  
 پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، هاي شيوهحيطه هاي  برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا 

  توانبخشي
 كارگروهي انجام مهارت 

  
  ، واحد ارايه خدمات نظام شبكهآموزشي، بسته هاي آموزشي فضا و تجهيزات :خدمت ارايهابزار مورد نياز براي 

  )پايلوت( ماه 3به مدت  1398از اول آذر  :زمان اجرا
در هـر  . از هر كدام از دانشگاه هاي ياد شده يك شهر انتخـاب خواهـد شـد   . و كاشان قزوين ،سمنانهاي پايلوت دانشگاه  :مكان اجرا

  .اقتصادي متوسط و باالتر براي مداخله انتخاب خواهد شد –با وضعيت اجتماعي منطقه يك فقط شهر 
  

  ): خدمت ارايهدرونداد مورد نياز براي (فهرست منابع 

  : نيروي انساني -الف
متقاضيان  ،و ديگر اعضاي تيم سالمت بهورزان /شامل پزشكان خانواده، كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت، كارشناسان مراقب سالمت -1

  دانشجويان رشته پزشكيسفير سالمت خانواده، متقاضيان رابط سالمت محله، 
پزشكان خانواده در سطح پزشك عمومي، كارشناسـان آمـوزش و ارتقـاي سـالمت در سـطح كارشـناس ارشـد         :حداقل دانش مورد نياز -2

بهـورزان در سـطح    ،رشته هاي مـرتبط علـوم پزشـكي    كارشناس /آموزش بهداشت، كارشناسان مراقب سالمت خانواده در سطح كاردان
رشـته   6دانشـجويان تـرم   المت خانواده و رابط سالمت محله بـا شـرايط تعيـين شـده،     متقاضيان سفير سگذراندن دوره هاي بهورزي، 

 پزشكي
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  ادغام برنامه ها در نظام سالمت كشورشرح وظايف سطوح مختلف 
  

   )روستا(براي سطح جامعه فعاليتهاي در نظر گرفته شده 

  رديف
شخصيت حقيقي و 

  حقوقي
  الزم براي اجراي شرح وظايفو مهارت دانش 

  خدمت
  گروه هدف

  

  شوراي اسالمي

 عضويت در هيات امنا مركز خدمات جامع سالمت  
  ي اصلي و اهميت آن هاحيطه هابا كلي آشنايي  
 اجراي برنامه هر  ضرورت و چگونگي بارهآموزش در

  خانه يك پايگاه سالمت

خانه  هر حمايت از برنامه
  يك پايگاه سالمت

  عموم مردم

  

  معلمين روستا

 امنا مركز خدمات جامع سالمتدر هيات  عضويت  
  شيوه هاي پيشگيري : ي اصليحيطه هاآشنايي با

  المت، درمان هاي اوليه، توانبخشيو ارتقاي س
 اجراي برنامه هر چگونگي ضرورت و  بارهآموزش در

  خانه يك پايگاه سالمت

ترغيب مردم براي 
 به خانه بهداشتمراجعه 

فير راي سثبت نام بو 
  سالمت خانواده

  مردمعموم 

        انه هاي ترويجخ  
ساير تشكل هاي   

  مردمي
    

  

        بخش خصوصي  
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   )شهر(براي سطح جامعه  در نظر گرفته شدهشرح وظايف 

  رديف
شخصيت حقيقي و 

  حقوقي
الزم براي اجراي شرح و مهارت دانش 

  وظايف
  نام خدمت

  گروه هدف

  

  شوراي اسالمي

 عضويت در هيات امنا مركز خدمات  
  اصليحيطه هاي با كلي آشنايي  
 جراي چگونگي اضرورت و  بارهآموزش در

  برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت

خانه  حمايت از برنامه هر
  يك پايگاه سالمت

  عموم مردم
  

 
NGO ها  

ضرورت و نحوه اجراي برنامه  بارهآموزش در
  هر خانه يك پايگاه سالمت

خانه  هرحمايت از برنامه 
  يك پايگاه سالمت

  
  
  

  ت امناياهي
  مساجد و محله

اجراي چگونگي ضرورت و باره آموزش در
  برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت 

ترغيب مردم براي مراجعه 
ثبت نام و ايگاه سالمت پبه 

  سفير سالمت خانوادهبراي 
    عموم مردم

  
ساير تشكل هاي   

  مردمي
      

  
  

          بخش خصوصي
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   سطح خانه بهداشتشرح وظايف 

ف
ردي

  

ني
زما

سا
ت 

پس
  

  گروه هدف  نام خدمت

ــان  زمــــ
ــد  واحــــ
ــر   ــراي ه ب
/ نفـــــــر

  خدمت

ــداد  تعــــ
ــات  دفعـــ
ــه  ارايـــــ

ــدمت در  خـ
  ماه

ــط  متوســـ
زمـــــان در 
مـــاه بـــه  

  دقيقه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــورز  بهـــ
/ مــــــرد

ــورز  بهـــ
  زن
  

هاي  پويشهمكاري در برگزاري 
آموزشي و اطالع رساني برنامه سفير 

  رابط سالمت / سالمت خانواده
  عموم مردم

براســـــــاس 
اهميــــــت و 

  موضوع

ــك   ــداقل ي ح
    بار

هاي تحت پوشش از  بررسي خانواده
فرد واجد شرايط يك نظر داشتن 

سفير سالمت خانواده و ثبت 
اطالعات آنها در سامانه هاي پرونده 

/ سينا/ سيب(الكترونيك سالمت 
  )پارسا/ ناب

  هقدقي 900  هر روز  دقيقه 30   عموم مردم

هاي فاقد فرد واجد  خانوادهشناسايي 
شرايط براي سفير سالمت و برقراري 

  ارتباط با آنها براي تعيين رابط
  دقيقه 900  هر روز  دقيقه 30   عموم مردم

هاي فردي و گروهي  برگزاري آموزش
براي سفيران سالمت خانواده بر 

   حيطه هاي اصلياساس 

ســــــفير ســــــالمت 
  دقيقه 900  هر روز  دقيقه 30   خانواده

ترغيب سفيران سالمت خانواده واجد 
شرايط براي فعاليت به عنوان رابط 

  سالمت
  دقيقه 300  هر روز  دقيقه 10   سالمت خانواده سفير

هاي آموزشي گروهي  برگزاري دوره
  دقيقه 120  بار در ماه 4  دقيقه 30   رابط سالمت  ويژه رابطين سالمت 

بررسي و تحليل شاخص هاي مرتبط 
هاي سفير سالمت خانواده و با برنامه 

  رابطين سالمت

/ سفير سالمت خانواده
  دقيقه 30  بار در ماه 1  دقيقه 30   رابط سالمت

نظارت بر اطالعات ثبت شده در 
  دقيقه 30  بار در ماه 1  دقيقه 30  عموم مردم  ، اپليكيشن، سامانه زندگياينترفيس

ارزشيابي عملكرد سفيران سالمت 
  سالمترابطين / خانواده 

 ســــــفير ســــــالمت
رابــــــط / خــــــانواده

  سالمت
  دقيقه 30  بار در ماه 1  دقيقه 30 

هاي ابالغ شده از  اجراي برنامه
          سطوح باالتر 
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   روستاييخدمات جامع سالمت شرح وظايف سطح مركز 

  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني  رديف
زمان واحد 
براي هر 

  خدمت/ نفر

تعداد دفعات 
خدمت  ارايه

  در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

  دقيقهبه 
  

  مسوول امور عمومي
          

            

  

  پزشك خانواده

 دوره هايهمكاري در برگزاري 
آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي 

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي  ساعت 8  تيم سالمت

  

پــــويش در برگــــزاري نظــــارت 
هـــــاي آموزشـــــي و اطـــــالع  

برنامـــه تربيـــت ســـفير رســـاني 
ــانواده ــالمت خـــ ــط / ســـ رابـــ

  سالمت

  عموم مردم

براســــــاس 
اهميـــــت و 
ــوع   موضــــ

  پويش

حــداقل يــك  
    بار

  

ــر    ــارت بـــ ــاري و نظـــ همكـــ
ــردي    ــاي ف ــوزش ه ــزاري آم برگ
و گروهــــي بــــراي ســــفيران   

ــانواده ــالمت خـــ ــط / ســـ رابـــ
  سالمت

سفيران سالمت 
رابطين / خانواده

  سالمت

 30 
  دقيقه 30  يك بار  دقيقه

  

ــت    ــد ثب ــر فرآين ــارت ب ــام نظ و ن
ــالمت  ــفيران ســ ــوزش ســ / آمــ

رابطـــين ســـالمت در ســـامانه   
هــــاي پرونــــده الكترونيــــك   

/ نـــاب/ ســـينا/ ســـيب(ســـالمت 
  )پارسا

    فصلي  دقيقه 60  بهورزان

  

ــاخص   ــل شــ ــي و تحليــ بررســ
هــــاي برنامــــه هــــاي ســــفير 
ســــالمت خــــانواده و رابطــــين 

  سالمت

سفيران سالمت 
رابطين / خانواده

  سالمت
    فصلي  دقيقه 60

  
ــت     ــات ثبـ ــر اطالعـ ــارت بـ نظـ
ــرفيس  ــده در اينتــــــ ، شــــــ

  اپليكيشن، سامانه زندگي
 30   عموم مردم

  دقيقه 30  بار در ماه 1  دقيقه

  
ــرد   ــيابي عملكــ ــورزارزشــ / بهــ

در  اعضـــــاي تـــــيم ســـــالمت
  اجراي برنامه

اعضاي / بهورز
  تيم سالمت

 30 
  دقيقه 30  بار در ماه 1  دقيقه

  
ــر  ــارت بـ ــونگي نظـ ــع چگـ توزيـ

ــت   ــه تحـ ــجويان در منطقـ دانشـ
  پوشش

 30   دانشجويان
  دقيقه 30  بار در ماه 1  دقيقه

  

ــه    ــاي اراي ــوزش ه ــر آم ــارت ب نظ
شــــده توســــط دانشــــجويان   
ــالمت    ــفيران س ــه س ــكي ب / پزش

  رابطين سالمت

 60   دانشجويان
  دقيقه 1800  هر روز  دقيقه
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  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني  رديف
زمان واحد 
براي هر 

  خدمت/ نفر

تعداد دفعات 
خدمت  ارايه

  در ماه

متوسط 
زمان در ماه 

  دقيقهبه 

  
ــرد   ــيابي عملكـــــــ ارزشـــــــ
دانشـــــــجويان پزشـــــــكي در 

  برنامه
 15   دانشجويان

  دقيقه 450  بار در ماه 1  دقيقه

  پزشكدندان  
 دوره هايهمكاري در برگزاري 

آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي 
  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي  ساعت 8  تيم سالمت

مراقب سالمت   
  دهان

 دوره هايهمكاري در برگزاري 
آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي 

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي  ساعت 8  تيم سالمت

  
كارشناس مشاوره 

تغذيه و رژيم 
  درماني

 دوره هايهمكاري در برگزاري 
آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي 

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي  ساعت 8  تيم سالمت

كارشناس سالمت   
  روان

 دوره هايهمكاري در برگزاري 
آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي 

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي  ساعت 8  تيم سالمت

  
/ كاردان

 /كارشناس
كارشناس ارشد 

/ محيط بهداشت
   حرفه اي

هاي ه همكاري در برگزاري دور
آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي 

  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي  ساعت 8  تيم سالمت

            
            

  ماما  
هاي ه همكاري در برگزاري دور

آموزشي براي بهورز و ديگر اعضاي 
  TOTتيم سالمت به روش 

اعضاي  /بهورز
    فصلي  ساعت 8  تيم سالمت
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  شهري سالمت شرح وظايف سطح پايگاه

پست   رديف
  گروه هدف  نام خدمت  سازماني

زمان واحد 
براي هر 

  خدمت/ نفر

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت 
  در ماه

متوسط زمان 
در ماه به 
  دقيقه

سرپرست   
  پايگاه

خانـــه  هـــرنظـــارت بـــر اجـــراي برنامـــه 
  دقيقه120  2  ساعت 1  مراقب سالمت  يك پايگاه سالمت

مراقب   
  سالمت 

ــزاري   ــاري در برگـ ــويش همكـ ــاي پـ هـ
ــاني در  ــالع رســ ــي و اطــ ــاره آموزشــ بــ

برنامـــــه تربيـــــت ســـــفير ســـــالمت 
  رابط سالمت / خانواده

ــردم ــوم مـ در  عمـ
منطقــــه تحــــت 

  پوشش

براســــــاس 
اهميـــــت و 
ــوع   موضــــ

  پويش

حــــداقل 
    يك بار

ــانواده  ــي خ ــش از    بررس ــت پوش ــاي تح ه
ــتن   ــر داش ــك نظ ــرايط   ي ــد ش ــرد واج ف

ســــفير ســــالمت در خــــانواده و ثبــــت 
اطالعــــات آنهــــا در ســــامانه هــــاي    

ــالمت   ــك سـ ــده الكترونيـ ــيب(پرونـ / سـ
  )پارسا/ ناب/ سينا

ــردم ــوم مـ در  عمـ
منطقــــه تحــــت 

  پوشش

 30 
  دقيقه 900  هر روز  دقيقه

ــانواده  ــايي خـ ــرد   شناسـ ــد فـ ــاي فاقـ هـ
ــفير ســــالمت و      ــرايط ســ ــد شــ واجــ

  ارتباط با آنها براي تعيين رابط

ــردم ــوم مـ در  عمـ
منطقــــه تحــــت 

  پوشش

 30 
  دقيقه 900  هر روز  دقيقه

ــوزش  ــزاري آمــ ــردي و   برگــ ــاي فــ هــ
ــالمت    ــفيران ســ ــراي ســ ــي بــ گروهــ
خـــانواده بـــر اســـاس نيازهـــاي ســـالمت 

  در حيطه هاي اصليآنان 

ــالمت   ــفير سـ سـ
  خانواده

 30 
  دقيقه 900  هر روز  دقيقه

ترغيــــب ســــفيران ســــالمت خــــانواده 
ــوان     ــه عن ــت ب ــراي فعالي ــرايط ب ــد ش واج

  رابط سالمت

ــالمت   ــفير سـ سـ
  خانواده

 10 
  دقيقه 300  هر روز  دقيقه

هاي آموزشي گروهي ويژه  برگزاري دوره
 30   رابط سالمت  رابطين سالمت 

  دقيقه
بــــــار  4

  دقيقه 120  در ماه

بررسي و تحليل شاخص هاي مرتبط با 
برنامه هاي سفير سالمت خانواده و رابطين 

  سالمت

ــالمت   ــفير سـ سـ
رابـــط / خـــانواده

  سالمت

 30 
  دقيقه

بــــــار  1
  دقيقه 30  در ماه

، نظارت بر اطالعات ثبت شده در اينترفيس
  خودمراقبتي اپليكيشن، سامانه زندگي

منطقه تحت  مردم
بار در  1  دقيقه 30   پوشش

  دقيقه 30  ماه

/ ارزشيابي عملكرد سفيران سالمت خانواده 
  رابطين سالمت

ــالمت   ــفير سـ سـ
رابـــط / خـــانواده

  سالمت

 30 
  دقيقه

بــــــار  1
  دقيقه 30  در ماه

          هاي ابالغ شده از سطوح باالتر  اجراي برنامه  
ساير   

اعضاي تيم 
هاي آموزشي  همكاري در برگزاري دوره

      فصلي  ساعت 8  مراقبت سالمت   براي مراقب سالمت
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هاي آموزشي و پويش همكاري در برگزاري   سالمت
برنامه تربيت سفير  بارهاطالع رساني در

  رابط سالمت/ سالمت خانواده
  عموم مردم

براساس 
اهميت و 

 موضوع 
  پويش

حداقل 
    يك بار

  
 نظارت بر برگزاري آموزش هاي فردي و

رابط / گروهي براي سفيران سالمت خانواده
  سالمت

ــالمت   ــفير سـ سـ
رابـــط / خـــانواده

  سالمت 

 30 
  دقيقه 30  يك بار  دقيقه

  
تحليل شاخص هاي همكاري در بررسي و 

مرتبط با برنامه هاي سفير سالمت خانواده 
  و رابطين سالمت

ــالمت   ــفير سـ سـ
رابـــط / خـــانواده

  سالمت
    فصلي  دقيقه 60

  

نظارت بر فرآيند ثبت و آموزش سفيران 
رابطين سالمت در سامانه هاي / سالمت

/ سينا/ سيب(پرونده الكترونيك سالمت 
  )پارسا/ ناب

    فصلي  دقيقه 60  مراقب سالمت

نظارت بر اطالعات ثبت شده در اينترفيس   
  خودمراقبتي

ــردم ــه  مــ منطقــ
  تحت پوشش

 30 
  دقيقه

بــــــار  1
  دقيقه 30  در ماه
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  شهري خدمات سالمت شرح وظايف سطح مركز 

  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني  رديف

زمان واحد 
براي هر 

/ نفر
  خدمت

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت در 
  ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
  دقيقه

  ولومس  
  مركز

خانه يك  هرنظارت بر اجراي برنامه 
  پايگاه سالمت

خانواده، تيم  كپزش
سالمت، دانشجويان 

  پزشكي
 120  2  ساعت 1

  دقيقه

ساير اعضاي   
  تيم سالمت

هاي آموزشي  همكاري در برگزاري دوره
    فصلي  ساعت 8  مراقبت سالمت  TOTبراي مراقب سالمت به روش 

هاي پويش همكاري در برگزاري 
تربيت  بارهآموزشي و اطالع رساني در

  رابط سالمت/ سفير سالمت خانواده

منطقـــــه  مـــــردم
  تحت پوشش

براساس 
اهميت و 
 موضوع 
  پويش

حداقل يك 
    بار

نظارت بر برگزاري آموزش هاي فردي و 
/ گروهي براي سفيران سالمت خانواده

  رابط سالمت

ــالمت   ــفير ســ ســ
ــانواده ــط / خــ رابــ

  سالمت 
  دقيقه 30  يك بار  دقيقه 30

  ولومس  
  مركز

ــت    ــد ثبـ ــر فرآينـ ــارت بـ ــام نظـ و نـ
/ آمــــــوزش ســــــفيران ســــــالمت

ــامانه هـــاي   رابطـــين ســـالمت در سـ
ــالمت    ــك ســـ ــده الكترونيـــ پرونـــ

  )پارسا/ ناب/ سينا/ سيب(

    فصلي  دقيقه 60  مراقب سالمت

نظارت بر اطالعات ثبت شده در 
  ، اپليكيشن، سامانه زندگياينترفيس

منطقـــــه  مـــــردم
بار در  1  دقيقه 30  تحت پوشش

  دقيقه 30  ماه

همكاري در بررسي و تحليل شاخص 
هاي مرتبط با برنامه هاي سفير سالمت 

  خانواده و رابطين سالمت

ــالمت   ــفير ســ ســ
ــانواده ــط / خــ رابــ

  سالمت
    فصلي  دقيقه 60

پزشك / پزشك  
  خانواده

 هـــايدوره همكـــاري در برگـــزاري  
ــالمت و   ــراي مراقـــب سـ آموزشـــي بـ
ــه    ــالمت بـ ــيم سـ ــاي تـ ــر اعضـ ديگـ

  TOTروش 

 /مراقب سالمت
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

ــزاري   ــاري در برگــــــــ همكــــــــ
ــين ــالع    كمپـ ــي و اطـ ــاي آموزشـ هـ

رســاني در خصــوص برنامــه تربيــت     
رابــــط / ســــفير ســــالمت خــــانواده

  سالمت

منطقـــــه  مـــــردم
  تحت پوشش

براســــاس 
اهميـــت و 
ــوع   موضـــ

  پويش

ــداقل  حـــ
    يك بار



 18

  گروه هدف  نام خدمت  پست سازماني  رديف

زمان واحد 
براي هر 

/ نفر
  خدمت

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت در 
  ماه

متوسط 
زمان در 
ماه به 
  دقيقه

ــزاري    ــر برگـ ــارت بـ ــاري و نظـ همكـ
ــي     ــردي و گروهـ ــاي فـ ــوزش هـ آمـ
ــانواده   ــالمت خـ ــفيران سـ ــراي سـ / بـ

  رابط سالمت

ــالمت   ــفيران سـ سـ
ــانواده ــين / خـ رابطـ

  سالمت 

 30 
  دقيقه 30  يك بار  دقيقه

ــوزش     ــت و آم ــد ثب ــر فرآين ــارت ب نظ
رابطــــــين / ســــــفيران ســــــالمت

ــده   ــاي پرونـ ــامانه هـ ــالمت در سـ سـ
ــك  ــالمت الكترونيـــ ــيب(ســـ / ســـ

  )پارسا/ ناب/ سينا

 60  مراقب سالمت
    فصلي  دقيقه

ــاي    ــاخص هـ ــل شـ ــي و تحليـ بررسـ
ــفير     ــاي سـ ــه هـ ــا برنامـ ــرتبط بـ مـ
ســـــالمت خـــــانواده و رابطـــــين   

  سالمت

ــالمت   ــفيران سـ سـ
ــانواده ــين / خـ رابطـ
  سالمت

60 
    فصلي  دقيقه

ــده در     ــت ش ــات ثب ــر اطالع ــارت ب نظ
ــرفيس ــامانه  اينتــ ــن، ســ ، اپليكيشــ

  زندگي
 30   مردمعموم 

  دقيقه
بــــار در  1

  دقيقه 30  ماه

ارزشــــــيابي عملكــــــرد مراقــــــب 
 30   مراقب سالمت  سالمت در اجراي برنامه

  دقيقه
بــــار در  1

  دقيقه 30  ماه

ــع    ــوه توزيـــ ــر نحـــ ــارت بـــ نظـــ
ــه   ــكي در منطقــ ــجويان پزشــ دانشــ

  تحت پوشش
 30   دانشجويان

  دقيقه
بــــار در  1

  دقيقه 30  ماه

ــه    ــاي ارايـ ــوزش هـ ــر آمـ ــارت بـ نظـ
شـــده توســـط دانشـــجويان پزشـــكي 

رابطــــين / بــــه ســــفيران ســــالمت
  سالمت

 60   دانشجويان
 1800  هر روز  دقيقه

  دقيقه

ــجويان    ــرد دانشــ ــيابي عملكــ ارزشــ
 15   دانشجويان  پزشكي در برنامه

  دقيقه
بــــار در  1

  ماه
450 
  دقيقه
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  شرح وظايف سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان 

  هدفگروه   نام خدمت  پست سازماني  رديف
زمان واحد 
براي هر 

  خدمت/ نفر

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت 
  در ماه

متوسط زمان در 
  ماه به دقيقه

يس مركز ير  
  بهداشت

ــراي   ــر اجــ ــارت بــ نظــ
  برنامه 

مــوزش و ارتقــاي  گــروه آ
گـــــــروه ســـــــالمت، 

گســــــترش شــــــبكه،  
پزشـــــك  ،دانشـــــجويان

  خانواده و تيم سالمت

بار در  2  ساعت 1
  دقيقه 120  ماه

نظــــارت بــــر پــــايش و 
  ارزشيابي برنامه 

مـــوزش و آهيـــا گـــروه 
ــالمت  ــاي ســــ و  ارتقــــ

، گـــروه گســـترش شـــبكه
  هاي تخصصي مربوط

بار در  2  ساعت 1
  دقيقه 120  ماه

  
واحد مبارزه با 

  بيماري ها

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
پزشـــــك خـــــانواده و  
ــالمت   ــيم سـ ــاي تـ اعضـ

  TOTبه روش 

/ پزشـــــــك خـــــــانواده
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
  دقيقه 60  يك بار  ساعت 1  دانشجويان  دانشجويان 

ــايش و    ــاري در پــ همكــ
          ارزشيابي

واحد بهداشت   
  خانواده

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
پزشـــــك خـــــانواده و  
ــالمت   ــيم سـ ــاي تـ اعضـ

  TOTبه روش 

/ پزشـــــــك خـــــــانواده
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
  دقيقه 60  يك بار  ساعت 1  دانشجويان  دانشجويان 

ــايش و    ــاري در پــ همكــ
          ارزشيابي

سالمت واحد   
جوانان، نوجوانان 

  و مدارس

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
پزشـــــك خـــــانواده و  
ــالمت   ــيم سـ ــاي تـ اعضـ

  TOTبه روش 

/ پزشـــــــك خـــــــانواده
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
  دقيقه 60  باريك   ساعت 1  دانشجويان  دانشجويان

ــايش و    ــاري در پــ همكــ
          ارزشيابي
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توسعه واحد 

 شبكه و ارتقاي
  سالمت

ــع   ــاهنگي در توزيــ همــ
دانشـــجويان بـــه مراكـــز 

  خدمات سالمت
  دقيقه 30  يك بار  دقيقه 30  دانشجويان

          پايش و ارزشيابي
ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
پزشـــــك خـــــانواده و  
ــالمت   ــيم سـ ــاي تـ اعضـ

  TOTبه روش 

/ خـــــــانوادهپزشـــــــك 
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

ــاري در  ــوزش آهمكــ مــ
  دقيقه 60  يك بار  ساعت 1  دانشجويان  ندانشجويا

و واحد آموزش   
  ارتقاي سالمت

ريـــزي عمليـــاتي  برنامـــه
برنامـــه ســـفير ســـالمت 

ــانواده ــين / خــــ رابطــــ
  سالمت 

 /پزشـــــــك خـــــــانواده
 /بهــورز /مراقــب ســالمت 

ــيم    ــاي تــ ــاير اعضــ ســ
  سالمت

شــــش   ساعت 8
    ماهه

ــزاري دوره ــاي  برگـــ هـــ
آموزشــي بــراي پزشــك   
خــانواده و اعضــاي تــيم   
ســــــالمت بــــــه روش 

TOT

/ پزشـــــــك خـــــــانواده
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

 همكاري در آموزش
  دقيقه 60  يك بار  ساعت 1  دانشجويان  دانشجويان

برنامه ريزي براي برگزاري 
هاي آموزشي و  پويش 

اطالع رساني برنامه تربيت 
/ سفير سالمت خانواده

 رابط سالمت 

مراقب  /پزشك خانواده
ساير اعضاي  /هورزب /سالمت

  تيم سالمت
    فصلي  ساعت 8

خدمات پشتيباني براي 
جذب، آموزش و تداوم 
فعاليت سفير سالمت 

 رابطين سالمت/ خانواده

        

نظارت بر برگزاري آموزش 
فردي و گروهي سفير هاي 

رابط / سالمت خانواده
 سالمت

مراقب  /پزشك خانواده
ساير اعضاي  /بهورز /سالمت

  تيم سالمت
  دقيقه 30  يك بار  دقيقه 30

نظارت بر فرآيند ثبت و 
/ آموزش سفيران سالمت

رابطين سالمت در سامانه 
هاي پرونده الكترونيك 

/ ناب/ سينا/ سيب(سالمت 
 )پارسا

    فصلي  دقيقه 60  بهورز /مراقب سالمت
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بررسي و تحليل شاخص 
هاي مرتبط با برنامه هاي 
سفير سالمت خانواده و 

 رابطين سالمت

ــالمت خــانواده   ــفير س / س
    فصلي  دقيقه 60  رابط سالمت

نظارت بر اطالعات ثبت 
، شده در اينترفيس
 اپليكيشن، سامانه زندگي

    فصلي  يك ساعت  عموم مردم

پزشك ارزشيابي عملكرد 
خانواده و تيم سالمت در 

  اجراي برنامه

 /پزشـــــــك خـــــــانواده
 /بهــورز /مراقــب ســالمت 

ــيم    ــاي تــ ــاير اعضــ ســ
  سالمت 

 30 
  دقيقه

بــــار   1
  دقيقه 30  در ماه

  
  واحد دارويي

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
پزشـــــك خـــــانواده و  
ــالمت   ــيم سـ ــاي تـ اعضـ

  TOTبه روش 

/ پزشـــــــك خـــــــانواده
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

ــاري در ــوزش  همكــ آمــ
  دقيقه 60  يك بار  ساعت 1  دانشجويان  دانشجويان

ــايش و    ــاري در پــ همكــ
          ارزشيابي

 واحد دهان و  
  دندان

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
پزشـــــك خـــــانواده و  
ــالمت   ــيم سـ ــاي تـ اعضـ

  TOTبه روش 

/ پزشـــــــك خـــــــانواده
    فصلي  ساعت 8  اعضاي تيم سالمت

ــوزش  ــاري در آمــ همكــ
  دقيقه 60  يك بار  ساعت 1  دانشجويان  دانشجويان

ــايش و    ــاري در پــ همكــ
          ارزشيابي

  
  واحد آمار

در آموزش  يهمكار
 يپزشك خانواده و اعضا

  TOTسالمت به روش  ميت

/ پزشـــــــك خـــــــانواده
    فصلي  ساعت 2  اعضاي تيم سالمت

در آموزش  يهمكار
  دقيقه 60  يك بار  ساعت 1  دانشجويان  انيدانشجو

همكاري در پايش و   
          ارزشيابي
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  شرح وظايف سطح مديريت شبكه 

  پست سازماني  رديف
نام 
  خدمت

گروه 
  هدف

زمان واحد براي 
  خدمت/ هر نفر

تعداد دفعات 
خدمت در  ارايه

  ماه

متوسط زمان در 
  ماه به دقيقه

  

  مدير
  شبكه

حمايت از 
اجراي 
  برنامه

يس ير
مركز 
  بهداشت

      

نظارت بر   
پايش و 
  ارزشيابي

مركز 
بهداشت 
  شهرستان
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  شرح وظايف سطح ستاد مركز بهداشت استان

پست   رديف
  گروه هدف  نام خدمت  سازماني

زمان واحد 
براي هر 

/ نفر
  خدمت

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت در 
  ماه

متوسط 
زمان در ماه 
  به دقيقه

يس مركز ير  
  بهداشت
  استان

  دقيقه 120  2  ساعت 1  مراكز تابعه  نظارت بر كل برنامه 

  
گروه مبارزه با 

  ها بيماري

/ همكاري در آموزش مراقب سالمت
  TOTبهورز به روش 

كارشناسان فني 
    فصلي  ساعت 8  شهرستان ها 

كارشناسان فني   همكاري در آموزش دانشجويان
  شهرستان ها

  دقيقه 60  يك بار   ساعت  1

  
گروه بهداشت 

  خانواده

/ راقب سالمتمهمكاري در آموزش 
  TOTبهورز به روش 

كارشناسان فني 
    فصلي  ساعت 8  شهرستان ها 

كارشناسان فني   همكاري در آموزش دانشجويان
  شهرستان ها

  دقيقه 60  يك بار   ساعت  1

سالمت  گروه  
نوجوانان ، جوانان
  مدارسو 

/ همكاري در آموزش مراقب سالمت
  TOTبهورز به روش 

كارشناسان فني 
    فصلي  ساعت 8  شهرستان ها 

كارشناسان فني   آموزش دانشجويانهمكاري در 
  شهرستان ها

  دقيقه 60  يك بار   ساعت  1

  

توسعه گروه 
 ارتقايشبكه و 

  سالمت

هماهنگي در توزيع دانشجويان به 
  شهرستان ها

  دقيقه 30  يك بار   دقيقه 30  دانشجويان

          اجراي برنامهپايش و ارزشيابي 
همكاري در آموزش پزشك خانواده و 

  TOTاعضاي تيم سالمت به روش 
كارشناسان فني 

    فصلي  ساعت 8  شهرستان ها

كارشناسان فني   همكاري در آموزش دانشجويان
  شهرستان ها

  دقيقه 60  يك بار   ساعت  1

  

  

ريزي عملياتي براي برنامه تربيت  برنامه
رابطين سالمت / سفير سالمت خانواده

كارشناسان آموزش 
  و ارتقاي سالمت

شش   ساعت 8
  ماهه

  

هاي آموزشي براي  برگزاري دوره
پزشك خانواده و اعضاي تيم سالمت به 

 TOTروش 

كارشناسان فني 
  شهرستان ها

    فصلي  ساعت 8

هاي آموزشي  دورهبرگزاري همكاري در 
  براي دانشجويان پزشكي

كارشناسان فني 
  شهرستان ها 

  دقيقه 60  يك بار  ساعت 1

هاي  پويش برنامه ريزي براي برگزاري 
آموزشي و اطالع رساني در خصوص 
/ برنامه تربيت سفير سالمت خانواده

 رابط سالمت 

كارشناسان فني 
  شهرستان ها 

    فصلي  ساعت 8

خدمات پشتيباني براي جذب، آموزش   
/ و تداوم فعاليت سفير سالمت خانواده

 رابطين سالمت
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پست   رديف
  گروه هدف  نام خدمت  سازماني

زمان واحد 
براي هر 

/ نفر
  خدمت

تعداد 
دفعات 
 ارايه

خدمت در 
  ماه

متوسط 
زمان در ماه 
  به دقيقه

بر برگزاري آموزش هاي فردي نظارت 
/ و گروهي سفيران سالمت خانواده

 رابط سالمت

 /پزشك خانواده
 /مراقب سالمت

ساير اعضاي  /بهورز
  تيم سالمت

  دقيقه 30  يك بار  دقيقه 30

نظارت بر فرآيند ثبت و آموزش 
رابطين سالمت در / سفيران سالمت

سامانه هاي پرونده الكترونيك سالمت 
 )پارسا/ ناب/ سينا/ سيب(

مراقب 
  بهورز/سالمت

    فصلي  دقيقه 60

  

  

بررسي و تحليل شاخص هاي مرتبط با 
برنامه هاي سفير سالمت خانواده و 

 رابطين سالمت

سفيران سالمت 
رابطين / خانواده
  سالمت

    فصلي  دقيقه 60

نظارت بر اطالعات ثبت شده در 
    فصلي  يك ساعت  عموم مردم اينترفيس خودمراقبتي 

ارزشيابي عملكرد پزشك خانواده و تيم 
  سالمت در اجراي برنامه

 /پزشك خانواده
 /مراقب سالمت

ساير اعضاي  /بهورز
  تيم سالمت 

بار در  1  دقيقه 30
  ماه

  دقيقه 30

  

  

هاي آموزشي  همكاري در برگزاري دوره
بهورز / براي كارشناس مراقب سالمت

  TOTبه روش 

كارشناسان فني 
  فصلي  ساعت 8  شهرستان ها 

  

هاي آموزشي  همكاري در برگزاري دوره
  براي دانشجويان پزشكي

كارشناسان فني 
  شهرستان ها

  دقيقه 60  يك بار   ساعت  1

  

 واحد دهان و
  دندان

هاي آموزشي  همكاري در برگزاري دوره
بهورز / براي كارشناس مراقب سالمت

  TOTبه روش 

كارشناسان فني 
  فصلي  ساعت 8  شهرستان ها 

  

هاي آموزشي  همكاري در برگزاري دوره
  براي دانشجويان پزشكي

كارشناسان فني 
  شهرستان ها

  دقيقه 60  يك بار   ساعت  1

  
  واحد آمار
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كنندگان خدمت براي انجام وظايف در نظر گرفته شده در برنامه به شرح زير  ارايهدانش و مهارت مورد نياز براي هر يك از 
  .بيان شود

 ارايهسطح 
  الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارت دانش  كننده خدمت ارايه  خدمت

ت
خانه بهداش

مهارت انجام نيازسنجي، آشنايي و مهارت برقراري ارتباط استراتژيك،   بهورز مرد  
 كاربردي و پايه هاي پوشش، آشنايي و مهارت تحت افراد آموزش مهارت

 ارتباط، آشنايي و مهارت برقراري سالمت، آشنايي و مهارت زمينه در
برنامه هر  ميو مفاه يبا مبان ييآشنابهداشت،  آموزش هاي برنامه ارزشيابي

پيشگيري و ارتقاي  هاي شيوه( يخودمراقبت خانه يك پايگاه سالمت،
  كارگروهي انجام ه، توانبخشي، مهارتسالمت، درمان هاي اولي

  بهورز زن

مركز 
ت 

خدمات جامع سالم
روستايي

  

    مسوول امور عمومي

  پزشك خانواده

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييآشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
 يخودمراقبت يمراجعان برا يمدل توانمندساز ياجرا نحوه، سالمت ميت

 نديفرا تيريمد نحوه، سالمت ميتحت پوشش ت يدر خانواده ها
از مراجعان و خانواده ها به  كيهر  ازيمورد ن يو گروه يفرد يخودمراقبت

 هيارا تيريمد، مورد يب يو كاهش مراجعه هاسالمت آنها  يمنظور ارتقا
 يسالمت مربوطه به خانواده ها ميتدانشجو و توسط  يخدمات خودمراقبت

 ريو غ يمراكز تخصص ريارتباط با سا تيريو مد يبرقرار، تحت پوشش
خدمات  يابيو ارزش شيپا تيريمدي، خدمات خودمراقبت هيارا يتخصص

  تحت پوشش يسالمت مربوطه و خانواده ها ميدر ت يخودمراقبت

  پزشك مركزدندان

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييآشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
  سالمت ميت

  مراقب سالمت دهان 

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
  سالمت ميت

  كارشناس سالمت روان

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
  سالمت ميت

  كارشناس مشاور ه تغذيه و رژيم درماني

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
  سالمت ميت

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييشنا  ماما
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و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(
تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا

  سالمت ميت
    مركز پرستار/ بهيار

 بهداشتكارشناس ارشد /كارشناس /كاردان
  ايمحيط يا حرفه

  

    كاردان يا كارشناس آزمايشگاه مركز
     دارويار

    كارشناس تحليل اطالعات، آمار و پذيرش
    سرايدار

ت 
پايگاه سالم

مهارت انجام نيازسنجي، آشنايي و مهارت برقراري ارتباط استراتژيك،   مراقب سالمت  
 كاربردي و پايه هاي پوشش، آشنايي و مهارت تحت افراد آموزش مهارت

 مهارتارتباط، آشنايي و  برقراري سالمت، آشنايي و مهارت زمينه در
برنامه هر  ميو مفاه يبا مبان ييآشنابهداشت،  آموزش هاي برنامه ارزشيابي

پيشگيري و ارتقاي  هاي شيوه( يخودمراقبت خانه يك پايگاه سالمت،
  كارگروهي انجام سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي، مهارت

  ماما - مراقب سالمت

مركز 
ت 

خدمات جامع سالم
شهري

  

    مسوول امور عمومي

  دندانپزشك 

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
  سالمت ميت

  مراقب سالمت دهان 

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
  سالمت ميت

  كارشناس سالمت روان

 يودمراقبتخبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
  سالمت ميت

  كارشناس مشاور ه تغذيه و رژيم درماني

 يخودمراقبتبرنامه هر خانه يك پايگاه سالمت،  ميو مفاه يبا مبان ييشنا
و ) پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

تحت پوشش  يسالمت خانواده ها يارتقا يآن برا ياجرا جيضرورت نتا
  سالمت ميت

كارشناس ارشد محيط يا / كارشناس/كاردان 
  ايحرفه

  

    كاردان يا كارشناس آزمايشگاه مركز
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    كارشناس راديولوژي/كاردان 

ت 
مركز بهداش

شهرستان
  

    يس مركز بهداشتير

  واحد مبارزه با بيماري ها
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

  خانوادهسالمت واحد 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

  مدارس نوجوانان و، سالمت جوانانواحد 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)اوليه، توانبخشيپيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي  هاي شيوه(

  سالمت ارتقايتوسعه شبكه و واحد 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

سالمت، ارتباطات و مشاركت واحد آموزش 
  مردمي

ريزي عملياتي مشاركتي، آشنايي و  برنامهمهارت انجام نيازسنجي، مهارت 
مهارت برقراري ارتباط استراتژيك، آشنايي و مهارت طراحي و 

 افراد آموزش هاي آموزش سالمت، آشنايي و مهارت استانداردسازي رسانه
بهداشتي،  هاي مداخله روش و تحقيق طراحي مهارت پوشش، تحت

 برقراري مهارت سالمت، زمينه در كاربردي و پايه هاي آشنايي و مهارت
 برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشناارتباط، 

پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه،  هاي شيوه( يخودمراقبت
 بهداشت، آموزش هاي برنامه ارزشيابي ، آشنايي و مهارت)توانبخشي

رگروهي، آشنايي و كا انجام ها، مهارت مراجع ييراهنما و مشاوره مهارت
 و اطالعات و آمار ابزارهاي كارگيري به مهارت اطالعات، تحليل مهارت

  افزارها نرم

  داروييامورواحد 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

  دندان دهان وسالمت واحد 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(
    واحد آمار

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

بيمارستان شهرستان
    بيمارستان مديريت  

    پزشكان عمومي
    )خصصتبا ذكر نوع ( پزشكان متخصص

    مترون و دفتر پرستاري و سوپروايزر آموزشي
    پرستاران
    بهياران

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

مدير
ت 

ي
شبكه

    شبكه مدير  
    ناظر بر درمان شهرستان



 28

 ارايهسطح 
  الزم براي اجراي شرح وظايف و مهارت دانش  كننده خدمت ارايه  خدمت

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

ت درمان 
معاون

دانشگاه
    معاون درمان  

    مدير درمان
    ييدارو امور مدير

    نظارت بر درمان استانرييس اداره  

ت استان
مركز بهداش

  

    استان يس مركز بهداشتير

  گروه مبارزه با بيماري ها
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

  خانوادهسالمت گروه 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

  مدارس نوجوانان و، سالمت جوانانگروه واحد 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

  سالمت ارتقايتوسعه شبكه و گروه 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(

  گروه آموزش بهداشت

ريزي عملياتي مشاركتي، آشنايي و  مهارت انجام نيازسنجي، مهارت برنامه
مهارت برقراري ارتباط استراتژيك، آشنايي و مهارت طراحي و 

 افراد آموزش هاي آموزش سالمت، آشنايي و مهارت استانداردسازي رسانه
بهداشتي،  هاي مداخله روش و تحقيق طراحي مهارت پوشش، تحت

 برقراري مهارت سالمت، زمينه در كاربردي و پايه هاي مهارتآشنايي و 
 برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشناارتباط، 

پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه،  هاي شيوه( يخودمراقبت
 بهداشت، آموزش هاي برنامه ارزشيابي ، آشنايي و مهارت)توانبخشي

كارگروهي، آشنايي و  انجام ها، مهارت مراجع ييراهنما و مشاوره مهارت
 و اطالعات و آمار ابزارهاي كارگيري به مهارت اطالعات، تحليل مهارت

  افزارها نرم

  داروييامور  واحد
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)هاي اوليه، توانبخشيپيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان  هاي شيوه(

  دندان دهان وسالمت واحد 
 يخودمراقبت برنامه هر خانه يك پايگاه سالمت، ميو مفاه يبا مبان ييآشنا

  ،)پيشگيري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اوليه، توانبخشي هاي شيوه(
    واحد آمار

  
  
  

  : مواد –ب 
  مواد مصرفي .1
 دارو  .2
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  تجهيزات -ج
  . خدمت جداول ذيل تكميل گردد ارايهبراي هر يك از سطوح 

  
  متناسب با جمعيت تحت پوشش
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  شاخص هاي برنامه 
  

 نام برنامه   نوع شاخص عنوان شاخص  نحوه محاسبه 

  صورت كسر  مخرج كسر
تعداد خانوارهاي تحت 

 پوشش

تعداد خانواده هاي داراي سفير 
  سالمت خانواده

درصد پوشش برنامه تربيت 
  خانوادهسفير سالمت 

  كمي
برنامه سفير 

سالمت 
 خانواده

تعداد كل سفيران سالمت 
خانواده ثبت نام شده در 

 سامانه سيب

تعداد سفيران سالمت خانواده 
را حيطه هاي مربوطه كه 

 آموزش ديده اند

درصد سفيران سالمت خانواده 
را حيطه هاي مربوطه كه 

 آموزش ديده اند

تعداد كل سفيران سالمت 
ثبت نام شده در خانواده 

 سامانه سيب

سفيران سالمت خانواده كه در 
ثبت نام مربوطه اينترفيس 

 كرده اند

درصد سفيران سالمت خانوار كه 
ثبت نام مربوطه در اينترفيس 

 كرده اند 

تعداد كل سفيران سالمت 
خانواده ثبت نام شده در 

 سامانه سيب

تعداد سفيران سالمتي كه در 
 آموزش هاي گروهي شركت

مي كنند و آموخته هاي خود 
را به اعضاي خانواده منتقل 

 مي كنند

درصد سفيران سالمت خانواده 
 فعال 

تعداد كل سفيران سالمت 
  خانواده

سفيران سالمت خانواده كه 
اصالح سبك زندگي سالم 

) افزايش مصرف ميوه و سبزي(
  داشته اند

درصد سفيران سالمت خانواده 
در كه اصالح سبك زندگي سالم 

زمينه افزايش مصرف ميوه و 
  سبزي داشته اند

تعداد كل سفيران سالمت 
  خانواده 

تعداد سفيران سالمت خانواده 
كه اصالح سبك زندگي در 
زمينه افزايش فعاليت بدني 

  داشته اند

درصد سفيران سالمت خانواده 
كه اصالح سبك زندگي در 
زمينه افزايش فعاليت بدني 

  داشته اند 
تعداد سفيران سالمت خانواده   سفيران سالمت تعداد كل

كه اصالح سبك زندگي در 
زمينه كاهش مصرف نمك 

  داشته اند

درصد سفيران سالمت خانواده 
كه اصالح سبك زندگي در 
زمينه كاهش مصرف نمك 

  داشته اند
كل سفيران سالمت 
  خانواده مورد بررسي

مجموع امتياز كسب شده  
  توسط سفيران سالمت خانواده

ميانگين سواد سالمت سفيران 
  سالمت خانواده

    
 

تعداد خانوارهاي تحت 
  پوشش 

تعداد رابطين سالمت محله 
  40ضرب در عدد ثابت 

درصد پوشش برنامه رابطين 
  سالمت محله

رابطين  
سالمت محله 

تعداد كل رابطين سالمت 
  محله تحت پوشش

تعداد خانوارهايي كه داراي 
  رابط سالمت محله هستند

نسبت خانوارهاي تحت پوشش 
  در برنامه رابطين سالمت محله

 

تعداد كل رابطين سالمت 
  محله

تعداد رابطين سالمت محله كه 
در دوره هاي آموزشي تعيين 

  شده شركت مي كنند

درصد سفيران رابطين سالمت 
  محله دوره ديده
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 نام برنامه   نوع شاخص عنوان شاخص  نحوه محاسبه 

  صورت كسر  مخرج كسر
تعداد كل سفيران سالمت 

  محله 
كه  تعداد رابطين سالمت محله

  مشاركت دارند در برنامه
درصد رابطين سالمت محله 

  فعال در برنامه
  

تعداد كل رابطين سالمت 
  محله

سالمت محله كه  تعداد رابطين
در تشكيل گروه هاي خوديار 

  مشاركت دارند

درصد رابطين سالمت محله 
هاي  پويش فعال در اجراي 

  آموزشي

  

تعداد كل رابطين سالمت 
  محله

سالمت محله  تعداد رابطين
فعال در ارايه خدمات مراقبتي 
  به خانواده هاي تحت پوشش

درصد رابطين سالمت محله 
فعال در ارايه خدمات مراقبتي 
  به خانواده هاي تحت پوشش

  

 
  


