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  :اعضاء تيم ارتقاء 

  خانم مهندس زهره رجبي:   محيط  مدير آموزشگاه بهورزي و مربي بهداشت

  مهدي مومنيمهندس  آقايان مهندس عليرضا امانتي و 

  فاطمه سادات رزاقي

  عاطفه اكبري علوي

  سيد جالل سيادتي

  جواد دنياديده

    



  

 خانوار ، 

  

ور ختم مي شود 

ح سالمتي اعضاي

 بي بضاعت 
مصالح

ي بضاعت به 
 مصالح

  هم است

ي روستاهاي مذكو

وجب افزايش سطح

ست اسامي افراد
جهت درخواست م

فراد نيازمند و بي
ار جهت دريافت

فرصتي فراه  آذران

زي نمودن توالتهاي

مودد و ارتقاي آن 

 ي گردد 

تهيه ليس
ج

 
 

ارجاع اف
انبا

جوشقان استرك و

يان عمليات بهساز

ي بهداشتي مي گر

  
  و انگلي

ي از بيماريها مي

 » قالبي

ره به افراد خانوار
ها در حين انجام

 

مصالح به مركز
درماني

والتها
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 نشلج و علوي ، ج

شروع و به پاي 90

ال رفتن شاخصهاي
  

:ت است
يماريهاي عفوني

جب انتقال بسياري
 وط به زنان
 در منازل

نمودار«

ش چهره به چهر
ورد نظافت توالته
بازديد

سال درخواست م
بهداشتي د

بهسازي تو

داشتي روستاهاي

ماري ابتداي سال

تي و در نتيجه باال
نواده ها مي گردد

حائز اهميت
داشت به دليل بيم
 ها كه خود موجب
ل عفونتهاي مربو
تي بودن توالتها د

 و منازل

آموزش
درمو  در

ارس حيط

سط

ن توالتهاي غير بهد

هداشتي در سرشم

صد توالتهاي بهداشت
 و رضايتمندي خان

الئل ذيل ح
به خانه هاي بهد
د مگس در خانه

به پزشك به دليل
ي از غير بهداشت
وسك در توالتها و

ي غير بهداشتي
1390داي سال

ناس بهداشت مح

هسازي توالتها توس
ز

  :صت 
بهداشتي نمودنند

يي توالتهاي غير به

وجب افزايش درصد
ي انگلي و عفوني

رايند به دال
ش مراجعه افراد ب
ش حشراتي مانند
ش مراجعه زنان ب

گيري از بوي ناشي
گيري از ورود سو

شناسايي توالتهاي
آمارگيري ايتد

ماهنگي با كارشن

ظارت براجراي به
بهورز

بيان فرص
براي ارتقاء فراين

فرآيند با شناساي

فرآيند جاري مو
كاهش بيماريهاي

ارتقاء فر
كاهش - 
كاهش - 
كاهش - 
جلوگ - 
جلوگ - 

ش

هم
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  »نمودار جريان فرايند« 
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 دريافت مصالح

 بهسازي توالتها

آيا توالتهاي مورد نظر 
 آماده بهسازي مي باشد ؟

 نظارت مستقيم بر اجراي عمليات بهسازي 

دادن برگه معرفي نامه به افراد بي بضاعت وارجاع آنها 
 به انبار

جهت هماهنگي با كارشناس منطقه 
 اخذ تأييديه از كارشناس شهرستان

 آموزش وتوجيه گروه هدف

پس  از آموزش توالتها آيا 
 بهسازي شده است؟

ارسال درخواستها به مركز بهداشتي درماني جهت اخذ
 امضاء از كارشناس بهداشت محيط منطقه

درخواستها توسط آيا 
كارشناس بهداشت محيط 

 ؟منطقه تأييد شده است

 بازديد از توالتهاي مورد نظر

ارسال درخواستها از سوي كارشناس بهداشت محيط 
 منطقه به كارشناس بهداشت محيط شهرستان

آيا درخواستها توسط 
كارشناس بهداشت محيط 
 شهرستان تأييد شده است ؟

ارسال تأييديه توسط كارشناس بهداشت محيط 
 شهرستان به انبار

شناسايي توالتهاي غير بهداشتي از 
طريق پركردن فرمهاي آماري در 

 ابتداي سال

 تهيه ليست افراد بي بضاعت و نيازمند مصالح
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  تعريف سنجش

  تعداد توالتهاي غير بهداشتي در روستاهاي نشلج ، علوي ،جوشقان استرك وآزران خواهد شد؟ جمع آوريچه چيزي  - 

  12/1/90تا  26/12/89از  جمع آوري خواهدشد؟ دتچه م - 

 درخواست مصالح براي بهسازي آنهاتعداد توالتهاي غير بهداشتي افراد بي بضاعت و نيازمند جهت  جمع آوري خواهد شد ؟ چه تعداد - 

 توسط فرم هاي آماري  ؟داده ها چگونه جمع آوري خواهد شد - 

  )آزران(دنياديده)جوشقان استرك(سيادتي )علوي(اكبري )نشلج(توسط بهورزان رزاقي خواهد شد ؟  جمع آوري توسط چه كسي - 

 سيادتي ، دنياديدهرزاقي ، اكبري، : اعضاي تيم توسط د؟ كرخواهد  را تهيه گزارش چه كسي - 

 نمودار بر از طريق نمايش داده ها چگونه گزارش خواهند شد ؟ - 

 1/3/90اولين گزارش كي آماده خواهد شد؟  - 

 »نمودار همگرايي « 

  )مردم( مشكالت اجتماعي   عملكرد كاركنان بهداشتي  رديف

1  
عدم بازديد منازل و پركردن فرم بهداشت محيط 

  منازل
  بيماريها منتقله از توالت غير بهداشتيآگاهي ناكافي در زمينه 

2  
براي مردم جهتتوسط بهورز آموزش ناكافي

  رعايت نظافت در توالتها
  پايين بودن سطح سواد برخي افراد

  پايين بودن سطح اقتصادي برخي افرادو كمبود درآمد   توالتها در ابتداي سال براي خانوارها آمارپرنكردن   3

  بهداشت برخي خانوارها فقر فرهنگي در زمينه  -  4

  -  
نبود نگرش و باور صحيح در مورد عوارض توالتهاي غير بهداشتي در 

  جامعه
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  »نمودار علت و معلول ، استخوان ماهي« 

                

 كاركنان بهداشتي                     

   

  بازديد منازل و پركردن فرم بهداشت محيط منازلعدم                  

  كردن فرم توالتها در ابتداي سال براي خانوارهانپر                

  عدم پيگيري جهت بهسازي واحداث توالت هاي بهداشتي   

  

  آگاهي ناكافي در زمينه بيماريهاي منتقله از توالت غير بهداشتي                

  پايين بودن سطح سوادبرخي از افراد                                             

  كمبود در آمد پايين بودن سطح اقتصادي برخي افراد                   

  فقر فرهنگي در زمينه بهداشت برخي خانوارها                     

                       

  مردم                        

   

ير 
غ

 
تي

داش
به

  
دن

بو
  

تها
وال

ت
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  »جدول توالتهاي غير بهداشتي و خانوارهاي نيازمند مصالح به تفكيك روستا« 
  

تعداد توالتهاي غير  تعداد كل خانوار  عنوان
  بهداشتي

تعداد خانوارهاي 
  نيازمند كاشي

تعداد خانوارهاي 
  نيازمند سنگ

  30  30  30  365  نشلج

  18  20  20  300  آزران

  20  25  25  537  جوشقان استرك

  16  48  50  215  علوي

  
  
  
  

  نمودن توالتهاي غير بهداشتي روستاهاي نشلج ، آزران ، علوي و جوشقان استرك بهسازي: نام فرايند 

  »جدول اولويت بندي و انتخاب « 

  موارد ارتقاء

  معيارهاي انتخاب

قابليت 
  اجرا

حصول نتيجه 
اثر  هزينه   كوتاه مدت

  بخشي
جمع 
  امتيازات

درجه 
اولويت 

  موارد ارتقاء
  1  13  3  3  3  4  آموزش به خانوارها

نظارت ( بازديد منازل به صورت فصلي و پركردن فرم بهداشت محيط منازل 

  )بهورزان
4  2  4  2  12  2  

  3  11  4  1  3  3  پيگيري جهت بهسازي توالت هاي منازل

  3  11  4  1  3  3  توزيع مصالح مورد نيازبهسازي بين خانوارهاي مستمند
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  » برنامه اجرايي« 
  استرك و علويبهداشتي نمودن توالتهاي غير بهداشتي روستاهاي نشلج ، آزران ، جوشقان : عنوان ارتقاء 

شروع وپايان   مجري يا مجريان  فعاليتهاي ونحوه ارزيابي آنها رديف
  مالحظات  محل اجرا  فعاليت

    خانه بهداشت  25/2/90تا 20/2  بهورزان  تهيه ليست اسامي افراد بي بضاعت جهت درخواست مصالح  1

 بهورزان  ارسال درخواست مصالح به مركز بهداشتي درماني  2
6/3/90   -    

  برگزاري كالس آموزشي براي زنان خانوار در رابطه با بيماريهاي منتقله توسط توالتهاي غير بهداشتي  3
 بهورزان

18/3/90  
خانه بهداشت واماكن 

    يعمومي مثل حسين
  ه ها

  

از ابتداي عمليات تا  بهورزان  عمليات بهسازي توالتها نظارت بر  4
    منازل افراد  پايان بهسازي

5  
تشكيل جلسه با كارشناس بهداشت محيط منطقه جهت جلب همكاري و اخذ تأييديه از كارشناس بهداشت ميحط 

  شهرستان
    خانه بهداشت  حين انجام عمليات بهورزان

    -   -  بهورزان  به انبار براي دريافت مصالح تهيه برگه معرفينامه جهت معرفي افراد  6

    -   -  بهورزان  هماهنگي با كارشناس بهداشت محيط جهت بازديد از توالتهاي درحال بهسازي  7

بهورز وكارشناس   پيگيري عمليات  8
    منازل افراد  -   بهداشت محيط منطقه

    توالتهاي درحال بهسازي  -   بهورزان  )قبل از بهسازي ، حين و بعد از بهسازي(مستند سازي عمليات   9

  


