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 چكيده  -
  

  : مقدمه 
ساختار مراكز آموزش بهورزي يكي از زير ساختهاي اصلي براي توسعه خدمات اوليه بهداشتي بوده است و محور عملكـرد آن  
تربيت بهورزان و باز آموزي آنها وتوانمند سازي ساير رده هاي بهداشتي مي باشد كه طي سه دهه اخير اين مراكز با تربيـت و  

روستايي كشور ، ارتقاء شاخصهاي سالمت مردم افتخار آفريدند اين مهم جز در سـايه  توانمندسازي بهورزان و هديه به جامعه 
  . سه عامل توانمندي و عالقمندي و امنيت شغلي مربيان ميسر نمي شود 

در سالهاي اخيرتغييرات زيادي در برنامه هاي سالمت نسبت به دهه هاي گذشته بوجود آمده است با توجه به اهميت روز  
ش و تربيت نيروي انساني وبهورزي وافزايش واحدهاي درسي بهورزان ،به نظر مي رسد بازنگري در برآورد نيروي افزون آموز

  .انساني در مركز آموزش بهورزي يك امري ضروري است 
  : روش كار 

ي مركز براي آورد تعداد نيروي انساني فن)  wisn )workload Indicators for staffing needsدر اين بررسي از روش 
  :آموزش بهورزي وكاركنان كاشان استفاده شده 

 محاسبه زمان كار قابل دسترس با احتساب تعطيالت و مرخصي ها .1
 تعيين ليست برنامه ها و خدمات مورد انتظار وتعداد فعاليت در هر برنامه  .2
 تعيين تعداد دفعات تكرار فعاليت در سال .3
 محاسبه زمان مورد نياز براي انجام هر خدمت  .4
 ت داده ها در برنامه ها و استخراج نتايج نهاييثب .5
  محاسبه كادر فني مورد نياز نهايي .6

  : يافته ها 
ساعت وتعداد نيروي فني  مورد  16065برنامه اجرائي  ،كل ساعات كاركرد مركز اموزش بهورزي معادل 11از بررسي تعداد  

  .مي باشد 7/10نياز بااحتساب متصدي امور تايپ ودفتري معادل 
  

  :نتيجه
در ضوابط ساختار كسترش شبكه سالمت كشور برآورد نيرو وتشكيالت بر اساس تعداد بهورزاست كه  با نتيجه مطالعه ما 

مغايرت دارد و با توجه به  برنامه هاي جديد   تشكيالت ) تعداد مراكز وخانه هاي بهداشت (ونحوه محاسبه پيله رودي 
 .اين مراكز نياز به تجديد نظر دارد

 


