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  :نياز سنجي

با اين حال كاملترين تعريف ارائه شده در مورد نياز . نياز مفهومي چند بعدي است كه درك كامل آن مستلزم جامع نگري است
وجه تماير نياز با نياز سنجي . است) وضعيت موجود با وضعيت مطلوب و يا آنچه هست با آنچه بايد باشد(تحليل شكاف يا فاصله 

لذا نيازسنجي فرايندي نظام دار براي شناسائي فاصله بين .نيازها پس از استخراج آنها در نياز سنجي استاولويت بندي كردن 
  .وضع موجود با وضع مطلوب يا آنچه بايد باشدبا آنچه هست و نهايتا تعيين اولويت ها براي اقدام و اجرا است

  :اهميت نياز سنجي 

ا و مشكالت مردم برنامه هائي را براي آنها تدارك ديده و به شكل دستوري و اكثر اوقات مجريان بدون شناخت كافي از نيازه
از طرف ديگر محدوديت منابع همواره لزوم . در نتيجه برنامه ها موفقيت مورد انتظار را بدست نمي آورند.آمرانه  اجرا مي كنند

ها موجب بهره وري بيشتر از منابع و ارتقاء اثرات به عبارت ديگر  بدست آوردن اولويت. پرداختن به اولويتها را يادآور مي شود
مداخله به دليل جذب بيشترين مخاطب و افزايش استقبال آنها جهت مشاركت درانجام مداخله با هدف حل يا كاهش مشكل مي 

شناسائي  نيازسنجي بهداشتي نيز روشي است كه در آن مسائل و مشكالت بهداشتي  مردم بطور واقعي و از نزديك بررسي و.گردد
  .  شده و اين مسائل برطبق معيارهائي كه منجر به ارتقاء بهره وري شوند اولويت بندي شده و جهت اجرا انتخاب مي شوند

  :مراحل نيازسنجي بهداشتي

   تيم نياز سنجي بهداشتي منطقه آماده سازي :مرحله اول •

نجي و تصميم گيري درمورد ديگراطالعات مورد ارائه اطالعات وآمار بهداشت منطقه به اعضاء تيم نيازس  :مرحله دوم •
  نياز وروشهاي جمع آوري آنها  

   تعيين و اولويت بندي نمودن مشكالت بهداشتي منطقه  :مرحله سوم •

   گروه هاي هدف بالقوه و علل رفتاري و غيررفتاري مشكالت بهداشتي اولويت دار/ تعيين گروه  :مرحله چهارم •

   گروه هاي هدف اختصاصي/ بالقوه و تعيين گروه بازنگري گروه هدف :مرحله پنجم •

  اقدام براي برنامه ريزي مداخالت مناسب براي گروه هاي هدف اختصاصي  :مرحله ششم •

  بهداشتي تيم نيازسنجي مشكالت  آماده سازي : مرحله اول

افرادي از .طراحي و اجرا شوند كليه برنامه هاي ارتقاء سالمت بايد برپايه مشاركت گسترده افراد جامعه و از طريق كارگروهي
لذا در برنامه . جامعه كه تحت تاثير مشكل بهداشتي  قرارمي گيرند مي توانند در حل مشكل نيز اثر مثبت و يا منفي داشته باشند

. ريزي نيازسنجي مشكالت بهداشتي  نيز طراحي كارگروهي با حضور افراد عالقه مند به مسائل بهداشتي  اولين مرحله  ميباشد
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با . كارگروهي ميتواند با به اشتراك گذاري تجارب زندگي و پرداختن به دغدغه هاي جامعه  به حل مسائل بهداشتي  كمك كند
اين ديدگاه براي نيازسنجي مشكالت بهداشتي  تيم هاي نيازسنجي پيش بيني شده است كه داراي رئيس و دبير بوده و تركيب 

  .استسايراعضاء آن در سطوح مختلف متفاوت 

  گام هاي اجرائي مرحله اول

رئيس تيم نياز سنجي با همكاري دبير تيم اقدام به شناسائي افرادي كه مي بايست طبق دستورالعمل در  )1
 .تركيب تيم نيازسنجي حضور داشته باشند، مينمايد

نمونه ارائه رئيس تيم نيازسنجي براي هريك از اعضاء پيش بيني شده ابالغ عضويت در تيم نيازسنجي را طبق  )2
 .صادر مي نمايد) 2پيوست  (شده 

دبير تيم نياز سنجي با هماهنگي رئيس تيم نسبت به تهيه ملزومات و برنامه ريزي جلسات تيم اقدام  و به  )3
 .جهت شركت در جلسات اطالع رساني مي كند) 3پيوست (كليه اعضاء با ارسال دعوت نامه 

سه مطالب آموزشي تدوين شده مورد نياز جهت افزايش آگاهي رئيس تيم نياز سنجي پيش از تشكيل اولين جل )4
و مهارتهاي الزم در اعضاء تيم به منظور استخراج علمي و همه جانبه مشكالت بهداشتي  منطقه توسط ايشان 

 .را فراهم مي نمايد
به توانمند در اولين جلسه تيم نياز سنجي رئيس تيم نياز سنجي با استفاده از مطالب علمي تدوين شده اقدام  )5

 .   سازي كليه اعضاء جهت كسب آگاهي و مهارتهاي الزم در نياز سنجي مشكالت بهداشتي  مينمايد

  

ارائه اطالعات وآمار سالمت منطقه به اعضاء تيم نيازسنجي و تصميم گيري درمورد ديگراطالعات  : دوممرحله 
  مورد نياز وروشهاي جمع آوري آنها

پس از تشكيل تيم نياز سنجي تعيين . متعدد است تا بتواند به سواالت گوناگون پاسخ دهد هر نيازسنجي نيازمند اطالعات
دانسته هاي كنوني در مورد مشكالت بهداشتي  جامعه مي تواند در مشخص نمودن اطالعات تكميلي كه مي بايست جمع آوري 

بديهي است آگاهي اعضاء تيم نياز سنجي از اين . گردد تا به مشكالت اساسي تر پرداخته شود از اهميت به سزائي برخوردار است
دانسته ها مي تواند منجر به تصميم گيري دقيقتر در خصوص اطالعات تكميلي مورد نياز و روش هاي جمع آوري آنها جهت 

  : اين دانسته هادر قالب موارد ذيل مي توانند بيان شوند. نيازسنجي موثرتر شود

جنسي و قومي جامعه، تعداد تولد و مرگ و ازدواج و طالق و  -تركيب سنيتعداد جمعيت، (شاخصه هاي جمعيتي  
 ...)مهاجرت و

 .ساختارها و سازمانهاي اجتماعي كه در بحث بهداشت و سالمت دخيل اند و در منطقه مستقرهستند 

 ظرفيتهاي جامعه از جهت كارهاي گروهي انجام شده در آن جامعه جهت حل مشكالت 
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، مسكن، حمل ونقل، عوامل فيزيكي محيط موثر بر بهداشت و سالمت مانند وضعيت دفع آب ، هوا(محيط فيزيكي  
 ...)فاضالب، زباله، فضوالت حيواني، آبهاي راكد و جاري، محلهاي نگهداري دام و

 )سطح سواد و رفاه اجتماعي(محيط اجتماعي  

 ...)منبع درآمد، سطح درآمد، دسترسي به غذاواشتغال و( وضعيت اقتصادي  

 اكز ارائه دهنده خدمات بهداشتيمر 

پوشش خدمات بهداشتي مانند آب آشاميدني سالم، تنظيم خانواده ،واكسيناسيون، آموزش بهداشت، رابطين  
 ...سالمت،مراقبت بيماريهاو 

 منابع مالي ، تجهيزاتي و پرسنلي در دسترس جهت حل مشكالت بهداشتي  

طقه ووضعيت بهداشتي  آن، نوع و روش جمع آوري اطالعات تكميلي جهت پس از تعيين و ارائه اطالعات كنوني در خصوص من
جمع آوري اين اطالعات با استفاده از روش هاي گوناگون . تعيين مشكالت بهداشتي  توسط تيم نياز سنجي شفاف تر ميشود

  :كان پذير است كه بطورخالصه عبارتند ازام

 بررسي نظرات عموم مردم جامعه 

 دي جامعهمصاحبه با افراد كلي 

 بررسي نظرات كارشناسان 

 مشاهده مستقيم محيطي 

 بررسي گزارشات فني در مورد وضع موجود مانند آمارها و شاخصها و يا گزارشات بازديدهاي صورت گرفته 

 بررسي ارزيابي هاي قبلي صورت گرفته و نتايج مداخالت صورت گرفته در گذشته و يا در حال اجرا 

 بحث هاي گروهي متمركز 

 طغيانهاي رخ داده بيماريها بررسي 

  انجام پژوهشهاي كوچك و سريع 

  :در تصميم گيري تيم نياز سنجي در خصوص روشهاي جمع آوري اطالعات نكات ذيل بايد مدنظر قرار گيرد

 .هر تيم نياز سنجي بسته به سطح مسووليت و پاسخگوئي خود مي بايست روشهاي جمع آوري اطالعات را مشخص كند 

 .و روشهاي متعدد براي فراهم كردن انواع گوناگون اطالعات نياز استمعموال منابع  

 .امكان پذير بودن استفاده از روشها خصوصا از نظر هزينه و زمان مورد نياز جهت اين امر مي بايست مد نظر قرار دهند 

كه (خواهند كرد را ميزان مداخله اي كه تيم نيازسنجي و حتي مردم و مسوولين منطقه در حل اولويتهاي بدست آمده  
تعيين و روشهاي جمع آوري اطالعات را با ) بطور مستقيم توسط سطح تيم نياز سنجي در نظام سالمت معين ميشود

  .ميزان مداخله امكان پذير توسط مردم و مسوولين  همخوان كنيد

  گام هاي اجرائي مرحله دوم
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 كنوني در مورد اطالعاتوري آ معرئيس تيم نيازسنجي با همكاري مجموعه تحت نظر خود نسبت به ج )1
 .و هر آنچه كه بر سالمت موثر هستند پيش از اولين جلسه اقدام مي نمايد جامعهاطالعات بهداشتي و سالمتي 

رئيس تيم نياز سنجي اطالعات اوليه تهيه شده را در اولين جلسه تيم نياز سنجي در اختيار ساير اعضاء تيم  )2
 .قرار مي دهد

تكميلي جهت نيازسنجي مشكالت بهداشتي ، روشهاي جمع آوري اطالعات نيز به اعضاء ضمن بيان اطالعات  )3
بطور مثال نظرات مردم و مسوولين يا اطالعات (تيم يادآوري و با توجه به نوع اطالعات تكميلي مورد نياز 
ه تقسيم و توجه به برخي نكات اساسي نسبت ب) محيط فيزيكي برخي مناطق و يا نيازهاي ابراز نشده مردم

 .وظايف و روشهاي جمع آوري اطالعات تصميم گيري نهائي مي شود

را ارائه مي نمايد تا نيازهاي استخراج شده  1دبير تيم نياز سنجي به هريك از اعضاء تيم يك نسخه از كاربرگ  )4
 .همچنين در خصوص نحوه تكميل كاربرگ توضيحات الزم داده مي شود.توسط هر فرد در آن ثبت شود

تيم نياز سنجي در خصوص تاريخ بعدي جلسه و زمان تحويل كاربرگ هاي تكميل شده به دبير تيم  اعضاء )5
   . تصميم گيري مي نمايند)  حداكثرظرف پنج روز (نيازسنجي 

 منطقه بهداشتيتعيين و اولويت بندي نمودن مشكالت  : سوممرحله 

با تشكيل تيم نيازسنجي و توانمند سازي آنها از جهت كسب آگاهي و مهارتهاي الزم جهت نياز سنجي صحيح و دريافت اطالعات 
آن؛ هر يك از اعضاء نسبت به جمع آوري اطالعات تكميلي مورد نياز با بهره گيري از  بهداشتي موجود از منطقه و وضعيت 

جمع آوري اطالعات مي بايست هدفمند بوده و منجر به  .دنزسنجي اقدام مي نمايروشهاي تعيين شده در جلسه اول تيم نيا
برنامه ريزي الزم است تا  بهداشتي جهت جمع آوري اطالعات و تبديل آنها به نيازهاي  .منطقه گردد بهداشتي تعيين نيازهاي 

وصيه مي شود هر يك از اعضاء پيشاپيش نسبت لذا ت .دنبدست آي اين اطالعاتاطالعات بطور سيستماتيك جمع آوري و نيازها از 
روش جمع آوري اطالعات استفاده منابع و از آنها به عنوان  قصد داردبه تعيين افراد ، گروه ها، مناطق و مدارك و گزارشاتي كه 

توصيه ميشود در اين  .كند لحاظتصميم گيري و آن را در برنامه كاري روزانه خود ) زمان مراجعه به آنها  با در نظرگرفتن (نمايد 
وجود دارد كه جامعه و افراد اجتماع با آن درگير هستند و مي تواند تندرستي آنها را  چه مشكالت بهداشتي "راه سوال نهائي كه 

  .همواره مد نظر قرار گيرد و چراغ راه تعيين نيازها باشد "تحت تاثير قرارداده باشد يا قرار دهد؟

و مهمتر از  پرسنلي، ماليفا تعيين نيازها نيست چرا كه همواره محدوديتهاي منابع از جمله منابع بايد يادآور شد نياز سنجي صر
لذا بهترين اقدام جهت مقابله با اين . مانع از پرداختن به كليه نيازها و حل موثر آنها بطور همزمان مي شود  زمانهمه 

است معيارهائي تعيين شود تا با كمك آنها بتوان مشكالت را رتبه براي اين امر الزم . محدوديتها اولويت بندي كردن نيازهاست
معيارهائي كه در اين برنامه مد نظر قرار گرفته .اين معيارها مي بايست قدرت تاثيرگذاري بر مشكالت را داشته باشند. بندي كرد

  :است عبارتند از
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چه از نظر (ه تحت تاثير اين مشكل است؟ بدين معنا كه چه تعداد افراد جامع) :بروز و شيوع مشكل (وسعت مشكل  
تعداد افرادي كه به تازگي سالمت آنها با آن مشكل به خطر افتاده است و چه تعداد افرادي كه قبال دچار مشكل 

 . )سالمتي توسط آن مشكل شده اند

و مير و يا  ناتواني در بدين معنا كه مشكل تعيين شده بطور بالقوه و يا بالفعل چه ميزان مرگ : مرگ و مير و ناتواني  
 .افراد جامعه ايجاد مي كند

بدين معنا كه مشكل تعيين شده چه ميزان تبعات اجتماعي داشته است و چه : عوارض اجتماعي و اقتصادي مشكل 
 .ميزان بار مالي مستقيم يا غيرمستقيم بر سالمت جامعه وافراد حاضر در آن  و نيز برنظام سالمت تحميل مي كند

بدين معنا كه حل مشكل تعيين شده تا چه حد از سوي اجتماع، مسوولين و : جتماعي و سازماني حل مشكلمقبوليت ا 
 . نظام سالمت پشتيباني خواهد شد واستقبال مردم در مشاركت در حل آن چگونه خواهد بود

مت مورد استفاده قرار سال -معيارهاي ديگري نيز مي تواند براي اولويت بندي كردن نيازهاي بهداشتي : ساير معيارها  
 :گيرد مانند

 موثربودن مداخله آموزشي در حل مشكل 

 فوريت حل مشكل 

 قابليت انجام مداخله در حل مشكل  

معيارها براي اولويت بندي كردن نيازها بسته به اينكه چه سطحي از نظام سالمت در حال انجام نياز سنجي است مي بايست 
مركز بهداشت شهرستان، استان و يا ملي كه امكان انجام پژوهش و مطالعاتي در خصوص انتخاب گردند بطور مثال در سطح 

شيوع و بروز مشكل و يا ميزان تاثير مالي مشكل بر نظام سالمت وجود دارد استفاده از  معيارهائي همچون بروز و شيوع مشكل، 
انه بهداشت و پايگاه بهداشتي استفاده از معيارهائي مدنظر قرار گيرد ولي در سطح خ... مرگ و مير و ناتواني ناشي از مشكل و

  .همچون موثربودن مداخله آموزشي در حل مشكل ، فوريت حل مشكل و قابليت انجام مداخله در حل مشكل توصيه مي شود

  گام هاي اجرائي مرحله سوم 

آوري آنهانسبت به برنامه هريك از اعضاء تيم نيازسنجي با توجه به اطالعات تكميلي مورد نياز وروشهاي جمع  )1
ريزي و تعيين افراد،گروه ها،اسناد و گزارشات و مناطقي كه مي بايست به عنوان منابع اطالعاتي بررسي شوند 

 .و نيز زمان مراجعه به هريك از ايشان اقدام مي نمايند

نيازسنجي اقدام به  پس از مراجعه به منابع اطالعاتي و كسب اطالعات تكميلي مورد نياز، هر يك از اعضاء تيم )2
وارد و  1تجزيه و تحليل داده ها كرده و به استخراج نيازهاي بهداشتي  مبادرت مي نمايند و آنرا در كاربرگ 

 .منابع و مصاديقي كه در تعيين آن نياز، مورد استناد قرار گرفته است را ذكر مي كنند

هاي تكميل شده را به دبير تيم تحويل مي روزقبل از جلسه دوم، كاربرگ  2نيازسنجي  هر يك از اعضاء تيم )3
 .نمايند
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دبير تيم نياز سنجي موظف است با دريافت كاربرگ هاي تكميل شده توسط اعضاء، نسبت به جمع بندي  )4
وارد و  2نيازهاي ذكر شده در آنها اقدام و پس از يكپارچه كردن عناوين تكراري كليه مشكالت را در كاربرگ 

همچنين همين عناوين جمع بندي شده . طريق مقتضي به تعداد اعضاء تكثير نمايدكاربرگ تكميل شده را به 
 .نيز وارد  مي كند  3را در كاربرگ 

 .دبير تيم نياز سنجي با هماهنگي رئيس تيم اقدام به برنامه ريزي جلسه دوم  و دعوت از اعضاء مي نمايد )5

جام شده تا آن زمان و نيز توضيح مراحل آتي با تشكيل جلسه دوم رئيس تيم نياز سنجي نسبت به اقدامات ان )6
را كه عناوين مشكالت استخراج  2نياز سنجي منجمله معيارهاي اولويت بندي اقدام نموده و كاربرگهاي شماره

شده توسط اعضاء در آنها نوشته شده و به تعداد مورد نياز و بطريق مقتضي تكثير شده است در اختيار آنها 
 .   قرار مي دهد

طبق معيارهاي تعيين شده نمره اي  2از اعضاء به هر يك از مشكالت بهداشتي  آورده شده در كاربرگ هريك  )7
 .مي دهد و جمع نمرات كسب شده توسط هر مشكل را در ستون آخر ثبت مي نمايند  5تا  1از 

ميخواهد كه  رئيس تيم نيازسنجي نمره مكتسبه توسط هر مشكل را از هريك از اعضاء جويا شده و از دبير تيم )8
 .ثبت نموده و جمع بندي نمايد 3آنها را در كاربرگ 

اولويتهاي نياز (مشكل با نمره مكتسبه بيشتر به عنوان مشكل بهداشتي  تعيين شده توسط تيم نيازسنجي  5 )9
 .  وارد مي شود 4اعالم و عناوين آنها در كاربرگ شماره ) سنجي شده بهداشتي 

مشكل با بيشترين نمره مكتسبه به  5به نتايج اين جلسه نسبت به درج عناوين دبير تيم نياز سنجي با استناد  )10
اقدام مي كند و فرم تكميل شده  را به سطح باالتر ارسال  1عنوان اولويت هاي بهداشتي  بدست آمده در  فرم 

 . مي نمايد

  

  اولويت دار بهداشتيغيررفتاري مشكالت  و گروه هاي هدف بالقوه و علل رفتاري/ تعيين گروه    : چهارممرحله 

گروه / گروه .گروه هاي هدف بالقوه مرتبط با آن مشكالت تعيين شوند/ اولويتهاي بهداشتي  مشخص گرديد بايد گروه حال كه 
آنها  هاي هدف بالقوه كساني هستند كه كليه فعاليتهاي پيشگيرانه و حل مشكالت براي ارائه به آنها انجام مي شود و در واقع

گروه هاي هدف نقش / تعيين گروه . هستند كه يا در معرض خطر آن مشكل مي باشند و يا در حل مشكل نقش اساسي دارند
گروه ها / لذا نوع برخوردهاي آتي با آنها را مشخص مي كند و انتخاب دقيق اين گروه . افراد را در حل مشكل شفاف مي كند

گروه هاي هدف بالقوه مي تواند / عنوان نمودن گروه . تار مناسب را در آنها باال ميبرداحتمال متقاعد شدن و پذيرش نگرش و رف
بر اساس ميزان آگاهي، نگرش و رفتارافراد باشد يا بر اساس مكان جغرافيائي ، تعلق به گروه هاي جمعيتي يا سني خاص و يا 

گروه هاي هدف مورد / ي توانند در دسته بندي كردن گروه برخي مالكها م. افراد با رفتار ويا وضعيت بيولوژيك ويژه صورت گيرد
  :استفاده قرار گيرد از جمله

 .به اين معنا كه كدام دسته از افراد از نظر تعداد بيش از بقيه تحت تاثير مشكل است: اندازه گروه  
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 .به اين معنا كه در كدام دسته از افراد بروز مشكل بيشتر ديده ميشود: بروز مشكل 

به اين معنا كه در كدام دسته از افراد بروز مشكل شديدتر و با مرگ و ميريا ناتواني يا بار مالي بيشتري : شدت مشكل 
 .همراه است

 .به اين معنا كه كدام دسته از افراد توسط سازمانهاي مشابه در خصوص آن مشكل حمايت كمتري مي شوند: بي پناهي 

افراد تحت تاثير مشكل جهت انجام مداخله در دسترس ترند و دستيابي  به اين معنا كه كدام دسته از: قابليت دسترسي  
 .به آنها آسانتر است

گروه هاي هدف بايد علل بوجود آمدن مشكل تعيين شوند اين امر نياز به مشاركت فعالتر اعضاء تيم ازطريق / با تعيين گروه 
با ليست شدن علل بوجود . م يافته ميتواند كمك كننده باشددر تعيين علل ايجاد مشكل مرور بر مطالعات انجا. بارش افكار دارد

عللي هستند كه از  "علل رفتاري ". دسته بندي كرد "علل غيررفتاري"و  "علل رفتاري"آمدن مشكل بايد آنها را در دو دسته 
ز نبود ناشي ا "علل غيررفتاري "رفتار افراد در معرض خطر نشات گرفته و باعث بوجود آمدن مشكل شده اند و 

با توجه به اينكه نوع مداخله در هريك از اين دو دسته علل متفاوت است .  امكانات،دسترسي، تجهيزات يا قوانين و مقررات است
براي رفع علل رفتاري آموزش سالمت نقش اساسي دارد و براي رفع علل غيررفتاري تمركز بر مداخالت غيرآموزشي  موثر است (
  . تلذا تفكيك آنها الزم اس) 

گروه هاي هدف و علل رفتاري و عير رفتاري بوجود آمدن مشكل اطالع از مطالعات صورت گرفته در اين / در تعيين گروه 
خصوص در مراكز علمي و نيز تجربه افراد اهميت به سزائي دارد لذا محل انجام اين امر جهت اولويت هاي بهداشتي تعيين شده 

يگاه هاي بهداشتي و نيز اولويتهاي بهداشتي تعيين شده توسط تيم نياز سنجي  توسط هر يك از خانه هاي بهداشت و پا
گروه هاي هدف و نيز علل رفتاري و غير رفتاري / همچنين براي تعيين گروه . شهرستان در مركز بهداشت شهرستان مي باشد

عاونت بهداشت وزارت متبوع اقدام مي اولويتهاي بهداشتي استاني و كشوري به ترتيب تيم نياز سنجي مركز بهداشت استان و م
  .نمايند

 گام هاي اجرائي مرحله چهار

پايگاه هاي بهداشتي در / دبير تيم نياز سنجي شهرستان با دريافت اولويتهاي بهداشتي خانه هاي بهداشت  )1
بدين .نسبت به ابالغ اين اولويتها به واحد هاي مرتبط در مركز بهداشت شهرستان اقدام مي نمايد  1قالب فرم 

ولويتها ونهايتا تعيين گروه هاي هدف ترتيب آمادگي الزم جهت تعيين علل رفتاري و غيررفتاري هر يك از ا
 . اختصاصي فراهم مي شود

اولويت بهداشتي  تعيين شده توسط تيمهاي نيازسنجي سطوح پائين تر را در  5دبير تيم نيازسنجي  هريك از  )2
 ).اولويت 5كاربرگ براي  5(وارد مي كند 4يك صفحه از كاربرگ 

ده و اقدام به بررسي اولويت هاي بهداشتي  اعالم شده تيم نيازسنجي مركزبهداشت شهرستان تشكيل جلسه دا )3
 .  پايگاه هاي بهداشتي  مينمايد/ از سوي خانه هاي بهداشت 
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گروه هاي هدف بالقوه توسط اعضاء با هدايت رئيس تيم نياز سنجي و لحاظ نمودن معيارهاي مورد نظر / گروه  )4
مربوط به   4فكار  تعيين و توسط دبير در  كاربرگ گروه هاي هدف بالقوه  و از طريق بارش ا/ در تعيين گروه 

 .هر اولويت درج مي گردد

با هدايت رئيس تيم نياز سنجي و از طريق بارش افكار و تكيه بر منابع علمي و تجارب و مطالعات انجام گرفته  )5
علل "علل بوجود آمدن مشكل ليست شده و پس از حذف علل غير مرتبط علل باقي مانده در دو دسته 

 .هر اولويت درج مي شوند 4دسته بندي شده و در كاربرگ  "علل غيررفتاري "و  "رفتاري

بديهي است در مورد اولويت هاي بهداشتي شهرستاني ، استاني و كشوري تعيين شده توسط مركز بهداشت  )6
، علل  گروه هاي  هدف بالقوه/ شهرستان، مركز بهداشت استان و معاونت بهداشت وزارت متبوع تعيين گروه 

گروه هاي هدف اختصاصي توسط اعضاء تيم نياز سنجي همان سطح / رفتاري و غير رفتاري و نهايتا گروه 
انجام ميگيرد و فقط در خصوص اولويتهاي خانه هاي بهداشت و پايگاه هاي بهداشتي مركز بهدشت شهرستان 

 .  اين وظيفه را به عهده خواهد داشت 

  گروه هاي هدف اختصاصي/ بالقوه و تعيين گروه بازنگري گروه هدف : پنجممرحله 

گروه هاي هدف بالقوه تعيين شدند و علل رفتاري و غير رفتاري بوجود آورنده مشكل دسته بندي گرديدند /  از اينكه گروه پس
گروه هاي هدف / پايه تعيين گروه . گروه هاي هدف اختصاصي تعيين شود/براي علل رفتاري هر اولويت ميبايست گروه 

از آنجا . صورت گرفته بر علل رفتاري انتخاب و بيان ميشوند گروه هاي هدف بالقوه است كه با توجه به تحليل/اختصاصي گروه 
  :گروه هاي هدف اختصاصي/ كه معيارهاي تعيين گروه 

a. نوع رفتار و نگرش مشكل زاي افراد. 

b. دارا بودن كمترين اطالعات درباره پيشگيري از مشكل . 

c.  درمعرض بيشترين خطر بودن ايشان  به دليل شيوه زندگيشان . 

توان با مد نظر قرار دادن اين معيارها هرچه بيشتر گروه هدف بالقوه را محدود كرد تا به گروه هدف اختصاصي مي باشد لذا مي
  :دردسترس با ويژگيهاي ذيل رسيد

 .بيشترين بروز و شدت مشكل  

 .  گيرنده كمترين حمايت جانبي از ساير ارگانها در مورد اين مشكل بهداشتي 

  .ني كه انجام مداخله درآنها تاثير واضحي بر مشكل بهداشتي  برجاگذاردبزرگ بودن اندازه گروه  به ميزا 

  گام هاي اجرائي مرحله پنجم

 . رئيس تيم نياز سنجي هدف نهائي و اهميت  اين مرحله را براي اعضاء گروه مشخص مي نمايد )1
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ي شهرستان با مشخص شدن علل رفتاري و غير رفتاري هر يك از اولويت هادر مرحله قبل ، تيم نياز سنج )2
گروه هاي هدف بالقوه و علل / گروه هاي هدف بالقوه نموده و باتوجه به گروه /مجددا اقدام به بررسي گروه

گروه هاي هدف / و تحليل آنها گروه  4رفتاري هر يك از اولويتهاي بهداشتي  آورده شده در كاربرگ  هاي 
 .اختصاصي تعيين و توسط دبير تيم در آن كاربرگ ثبت ميگردد

دبير تيم نياز سنجي شهرستان با نظر به علل رفتاري تعيين شده براي هر يك اولويتهاي بهداشتي  و گروه  )3
اقدام و فرم تكميل شده را با امضاء رئيس تيم به  2هاي هدف اختصاصي تعيين شده آنها نسبت به تكميل فرم 

بر اساس زمانبندي فرايند نياز  خانه هاي بهداشت وپايگاه هاي بهداشتي تعريف شده در اين دستورالعمل
 . ارسال مي نمايد) 6پيوست (سنجي آموزشي در نظام بهداشتي كشور 

بسته به سطح (دبير تيم نيازسنجي شهرستان و استان همچنين اولويت هاي نعيين شده شهرستان، استان را  )4
 .به سطح باالتر اعالم مي نمايند 1در قالب فرم شماره ) تيم نياز سنجي

 اقدام براي برنامه ريزي مداخالت مناسب براي گروه هاي هدف اختصاصي : ششممرحله 

لذا درصورتيكه اين . اصل اساسي نياز سنجي جهت ارتقاء بهره وري فعاليتهاي نظام سالمت منجمله فعاليتهاي آموزشي است
ه طريق مقتضي مي بايست در مرحله آتي بر اين اساس ب. برنامه به انجام مداخالت نيانجامد در واقع بي حاصل باقي خواهد ماند

اقدام به برنامه ريزي فعاليتهاي آموزشي و غير آموزشي  به عنوان مداخالت مناسب آموزشي براي حل مشكل سالمت و با تمركز 
شرح اين .گروه هاي هدف اختصاصي و در نظر گرفتن علل رفتاري و غير رفتاري بوجودآورنده مشكل بهداشتي نمود/ بر گروه 

  .هم در مجموعه ديگري خواهد آمدم

  

  سنجي نياز تيم فعاليتهاي نامه آئين

سال يكبار و با استناد به نتايج مطالعات انجام مي شود و ماحصل آن پايه اي براي انجام  2نيازسنجي سالمت در سطح كشوري هر
مپنين نياز سنجي در سطح استاني ، ه. مداخالت آموزشي و جلب حمايت هدفمند متناسب با نياز برآمده از جامعه خواهد بود

ماه بطول مي انجامد لذا در  4اين روند .سال يكبار انجام مي شود 2پايگاه هاي بهداشتي هر / شهرستاني و خانه هاي بهداشت 
 .شروع ميگردد  91شروع شود فرايند نيازسنجي بعدي از آذر ماه سال   89صورتي كه فرايند نياز سنجي از آذرماه سال 

درصورت وقوع اپيدمي و يا پاندمي تيم نياز سنجي كشوري، استاني و شهرستاني مي تواند نيازهاي مربوط به خود را  :تبصره
پايگاه هاي بهداشتي اعالم / بازنگري و به طريق مقتضي به خانه هاي بهداشت ) زمان نياز سنجي بعدي طبق برنامه(پيش از موعد

 .گزين شودنمايد تا در برنامه هاي در حال اجرا جاب
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درصد ظرفيت آموزشي آنها را به خود  60پايگاه هاي بهداشتي مي بايست /اولويت اعالم شده به خانه هاي بهداشت  10:تذكر* 
اختصاص دهد و آموزش بر اساس نتايج  نياز سنجي سالمت مانع  انجام مداخالت آموزشي در ديگر موضوعات و نيازهاي 

 .بهداشتي  نمي باشد

يازسنجي در سطح كشور با ارسال آخرين نسخه شيوه نامه نياز سنجي  به انضمام  اولويت هاي بهداشتي  ملي  آغاز فرايند ن .1
و مجموعه پيوست آن به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد 

 .بود

جي سالمت آن دانشگاه نيز محسوب ميشود نسبت به صدور ابالغ معاون بهداشتي هر دانشگاه كه به عنوان رئيس تيم نياز سن .2
و نيز صدور ) 2و طبق نمونه پيوست  1مطابق با تركيب اعضاء مشخص شده در پيوست (براي اعضاء تيم نياز سنجي دانشگاه 

طبق (هرستانابالغ انتصاب معاونين بهداشتي شبكه هاي بهداشت و درمان تحت نظر خود به عنوان رئيس تيم نياز سنجي ش
 .اقدام مي نمايد) 2نمونه پيوست 

معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان نيز موظف به صدور ابالغ انتصاب اعضاء تيم نياز سنجي شهرستان و  .3
به عنوان رئيس تيم نيازسنجي مركز بهداشتي درماني و ) 2طبق نمونه پيوست (انتصاب روساي مراكز بهداشتي درماني 

 .  ي بهداشتي و يا خانه هاي بهداشت تحت نظر ايشان مي نمايدپايگاه ها

مطابق با (روساي مراكز بهداشتي درماني نيزموظف به صدور ابالغ عضويت اعضاء تيم نياز سنجي هريك از مراكز ياد شده  .4
 .مي باشد)  2و طبق نمونه پيوست  1تركيب پيش بيني شده جهت هر يك از اين مراكز در پيوست 

 
 .يم نياز سنجي هريك از سطوح با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مييابدجلسات ت .5

 :دستور جلسه اول تيم نياز سنجي به قرار ذيل ميباشد .6
a. بيان اهداف نياز سنجي و اهميت آن 

b. ارائه اطالعات و آمار و بطور كلي وضعيت بهداشتي منطقه 

c. آموزش و تقويت مهارتهاي الزم جهت نياز سنجي در اعضاء 

d. مصاحبه و مذاكره با ساير افراد جامعه، خوب گوش دادن و خوب ديدن جامعه و بررسي (انتظارات از اعضاء  ارائه
 )محيط منطقه

e.  به اعضاء و تعيين زمان تحويل كاربرگهاي تكميل شده به دبير جلسه و تاريخ جلسه بعدي 1ارائه كاربرگ 

 :يل ميباشددستور جلسه دوم و جلسات بعد از آن تيم نيازسنجي به قرار ذ .7
a. ارائه شده توسط اعضاء )2كاربرگ شماره (بررسي جمع بندي صورت گرفته بر كاربرگهاي تكميل شده

 .كه حاصل اين جمع بندي ليست كلي مشكالت بهداشتي منطقه است
b.  اولويت اول 5اولويت بندي كردن مشكالت ليست شده و انتخاب 
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مسئول هدايت تيم نياز سنجي رئيس تيم و مسئول برنامه ريزي و فراهم نمودن امكانات الزم جهت برگزاري جلسات و نيز  .8
مطابق با فرد پيش بيني شده در تركيب اعضاء آورده شده در پيوست (دعوت اعضاء جهت شركت در جلسات دبير تيم

 . ميباشد)1

 .ات الزامي استحضور رئيس و دبير تيم نيازسنجي در كليه جلس .9

 .جلسه  پيش بيني مي شود 2با توجه به روند كار حداقل تعداد جلسات تيم نياز سنجي   .10

جلسات تيم نياز سنجي بايد بگونه اي تشكيل شود كه در پايان مهلت تعيين شده در فرايند نياز سنجي آموزشي در نظام  .11
 .مشكل اولويت دار  به سطح باالتر اعالم شود 5)   6پيوست (بهداشتي كشور

صورت جلسه شده و توسط هريك از اعضاء حاضر در جلسه )  4پيوست (كليه جلسات مي بايست در قالب نمونه پيشنهادي .12
 .امضاء و در محل كار دبير تيم نيازسنجي نگهداري گردد

نيز مي بايست در محل كار دبير هريك از تيم هاي نياز  كاربرگ هاي مورد استفاده در تعيين مشكالت اولويت دار منطقه .13
 .سنجي بايگاني گردد

تنظيم و يك نسخه از آن به سطح باالتر ارسال و نسخه  1مشكل اولويت دار نهائي مي بايست در دو نسخه از فرم شماره  5 .14
  .ديگر در محل كار دبير تيم نيازسنجي بايگاني گردد

پايگاه هاي بهداشتي تشكيل / از خانه هاي بهداشت  1با دريافت فرمهاي شماره  تيم نياز سنجي شهرستان موظف است .15
گروه /     گزوه هاي هدف بالقوه، علل رفتاري و غير رفتاري بوجودآورنده مشكل و گروه/ جلسه داده و نسبت به تعيين گروه

پايگاه هاي بهداشتي در /هاي بهداشت هاي هدف اختصاصي اقدام و نتيجه را  با در نظر گرفتن اولويتهاي هريك از خانه 
 .به آنها اعالم نمايد 2قالب فرم 

  .بايد چرخه اولويت ها از سطح باال به سطح پايين نيز طراحي گردد                   
 

نياز اولويت دار كشوري  2آماري و مطالعات انجام گرفته اقدام به تعيين  - وزارت بهداشت با نظر به منابع اطالعاتي  .16
هريك،  با اعالم نيازهاي  آگاهي ، نگرش و  گروه هاي هدف \وده و پس از تعيين علل رفتاري و غير رفتاري و نيز گروه نم

  .مهارت هر يك از آن دو اولويت،  پس خوراند مورد نظر را به كليه استانها ارسال مينمايد
آماري و مطالعات  -تيم نيازسنجي مركز بهداشت استان پس از دريافت اولويتهاي كشوري با توجه به  منابع اطالعاتي   .17

گروه  \نياز اولويت دار استاني نموده و پس  از تعيين علل رفتاري و غير رفتاري و نيز گروه  2انجام گرفته اقدام به تعيين 
شي متناسب پس خوراند مورد نظر را به همراه مجموعه ارسالي از سوي هريك،  با طراحي مجموعه آموز هاي هدف

  .وزارت بهداشت به كليه شهرستانها ارسال مينمايد
آماري و مطالعات  -تيم نيازسنجي مركز بهداشت شهرستان پس از دريافت اولويتهاي كشوري و استاني منابع اطالعاتي  .18

پايگاه هاي / بطور يكسان براي كليه خانه هاي بهداشت (ار شهرستاني نياز اولويت د  1انجام گرفته اقدام به تعيين  
نموده و پس  از تعيين علل رفتاري و )پايگاه بهداشتي به تفكيك/ بهداشتي و يا در صورت لزوم براي هر خانه بهداشت 

ب به همراه مجموعه آن اولويت نيازسنجي شده ،  با طراحي مجموعه آموزشي متناسگروه هاي  \غير رفتاري و نيز گروه 
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هاي ارسالي از سوي وزارت بهداشت و مركز بهداشت استان پس خوراند مورد نظر را به كليه خانه هاي بهداشت و پايگاه 
  .ارسال مينمايد 2هاي بهداشتي در قالب فرم 

 2ستاني را در فرم دانشگاه هاي علوم پزشكي كه داراي يك شهرستان مي باشند مي بايست سه اولويت دانشگاهي و شهر :تذكر
 .لحاظ نمايند

خانه هاي بهداشت و پايگاه هاي بهداشتي درماني با دريافت اولويتهاي نيازسنجي شده كشوري، استاني و شهرستاني و  .19
پايگاه بهداشتي كه توسط مركز بهداشت شهرستان بررسي و علل / نيز اولويتهاي نياز سنجي شده آن خانه بهداشت 

 گروه هاي هدف  \صاصي آنها تعيين شده است نسبت به برنامه ريزي و اجراي آموزشها در گروه رفتاري و گروه هدف اخت
گروه هاي هدف  \سال كليه گروه  2، اقدام مي نمايند برنامه ريزي اجراي آموزشهاي بايد به گونه باشد كه درپايان 

  . اختصاصي تعيين شده آموزش الزم را ديده باشند
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  تعالیبسمه 

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

  

  تركيب اعضاء تيم نياز سنجي سالمت در سطوح مختلف نظام سالمت كشور

 :تركيب اعضاءتيم نياز سنجي خانه هاي بهداشت) الف 

 )بهداشترئيس تيم نيازسنجي خانه ( پزشك مسئول مركز بهداشتي درماني مربوطه .1
 ) سنجي نياز تيم رئيس پزشك، نبود صورت در(كارشناس ناظر خانه بهداشت/ كاردان  .2
 )دبير تيم نيازسنجي خانه بهداشت(بهورزان خانه بهداشت / بهورز .3
 )محل استقرار خانه بهداشت(دهيار روستاي اصلي .4
 )محل استقرار خانه بهداشت(رئيس شوراي اسالمي روستاي اصلي .5
محل (مستقر درروستاي اصلي) مديران يامعلمان بويژه معلمان بومي(مقاطع تحصيلي مدارس نماينده هر يك از  .6

 )استقرار خانه بهداشت
يا يك نفر از خانمهاي )روستاي اصلي يا قمر يا سياري(نماينده رابطين سالمت منطقه تحت پوشش خانه بهداشت .7

 عالقمند به موضوعات بهداشتي در منطقه 

 ) روستاي اصلي يا قمر يا سياري(اء شوراي بهداشتي منطقه تحت پوشش خانه بهداشت يك نفر از فعالترين اعض .8

 :تركيب اعضاءتيم نياز سنجي پايگاه هاي بهداشتي) ب 

 )رئيس تيم نيازسنجي پايگاه بهداشتي( پزشك مسئول مركز بهداشتي درماني مربوطه .1
 )يس تيم نياز سنجي در صورت نبود پزشك، رئ( كارشناس ناظر پايگاه بهداشتي/ كاردان  .2
 )دبير تيم نيازسنجي پايگاه بهداشتي(مسئول پايگاه بهداشتي  .3
 كاردانهاي پايگاه بهداشتي / كاردان .4

 از بين معلمان و مديران(نماينده هر يك از مقطع تحصيلي مدارس مستقر در منطقه محل استقرار پايگاه بهداشتي .5

 بهداشتينماينده رابطين سالمت منطقه تحت پوشش پايگاه  .6

 

  :تركيب اعضاءتيم نياز سنجي مركز بهداشت شهرستان) ج 

 )رئيس تيم نياز سنجي شهرستان(معاون بهداشتي شهرستان  .1
 )دبير تيم نياز سنجي شهرستان(كارشناس مسئول آموزش سالمت  .2
كارشناسان مسئول واحدهاي ستادهماهنگي، بهداشت خانواده،بهداشت محيط ، بهداشت  .3

مدارس، بهداشت روان، مبارزه با بيماريهاي واگير، مبارزه با بيماريهاي غير حرفه اي، بهداشت 
 واگير، آمار، تغذيه،دهان و دندان، مشاركت مردمي

١ پيوست 
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  نماينده شوراي اسالمي شهرستان  .4
  نماينده آموزش وپرورش شهرستان  .5

 تركيب اعضاء تيم نيازسنجي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي) د

 )رئيس تيم نياز سنجي دانشگاه(شگاه  معاون بهداشتي دان .6
 )دبير تيم نياز سنجي دانشگاه(كارشناس مسئول آموزش سالمت  .7
كارشناسان مسئول واحدهاي ستادهماهنگي، بهداشت خانواده،بهداشت محيط ، بهداشت  .8

حرفه اي، بهداشت مدارس، بهداشت روان، مبارزه با بيماريهاي واگير، مبارزه با بيماريهاي غير 
 معاونت  R&D  و يا HSRآمار، تغذيه،دهان و دندان، مشاركت مردمي، واگير،

 نماينده شوراي عالي اسالمي استان   .9

 نماينده آموزش وپرورش استان .10

  
 تركيب اعضاء تيم نيازسنجي معاونت بهداشتي وزارت بهداشت ) ه 

 )رئيس تيم نياز سنجي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (معاون بهداشتي   .1
بهداشت  دبير تيم نياز سنجي وزارت(مدير كل آموزش وارتقاي سالمت معاونت بهداشتي  .2

 )درمان و آموزش پزشكي 
 مديران كل و روساي  مراكز ،دفاتر و ادارات تابعه معاونت بهداشتي  .3

 نماينده دبيرخانه تحقيقات كاربردي معاونت سالمت   .4
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  بسمه تعالی

    وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

  ...................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

  

  ............................سركار خانم/ جناب آقاي

  با سالم و احترام

ن راستا همانگونه كه مستحضريد سالمتي محورتوسعه پايدار و الزمه ارتقاء استانداردهاي زندگي مي باشد و دراي
همكاري گروهي جهت يافتن و اولويت بندي كردن مشكالت سالمت  جهت برنامه ريزي صحيح باهدف حل اين مشكالت مي 

پايگاه ................/خانه بهداشت.................../ بر اين اساس مركز.تواند به افزايش بهره وري نظام سالمت كشور كمك كند
بديهي است فعاليت جمعي در اين مورد موجب تعيين و . م به تشكيل تيم نيازسنجي سالمت نموده استاقدا................بهداشتي

لذا نظر به شايستگي و عالقه مندي شما به مسائل .تمركز بر مشكالتي كه سالمتي را بيشتر تحت الشعاع قرار مي دهند، ميگردد
يد است با استعانت از الطاف بي دريغ پروردگار يكتا اين امر ام.بهداشتي بدين وسيله به عضويت دراين تيم منصوب مي گرديد

  .موجبات خدمات بهينه به جامعه را فراهم نمايد

  

  

  با تشكر

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

  رئيس تيم نياز سنجي

  :شماره  ٢پيوست 

 :تاريخ
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  بسمه تعالی

    وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

  ...................درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  

  .........................عضو محترم تيم نياز سنجي 

  ............................سركار خانم/ جناب آقاي

  با سالم و احترام

سالمت منطقه طبق  –نظر به عضويت شما در تيم نياز سنجي و با توجه به اينكه روند استخراج نيازهاي بهداشتي 
جلسه تيم نياز سنجي كه  □..... □دومين  □ساليانه در حال اجرا ست لذا بدين وسيله از شما دعوت بعمل مي آيد در اولينبرنامه 

  .برگزار خواهد شد شخصا شركت فرمائيد...........در محل.......لغايت.....از ساعت.........در تاريخ

  

  با تشكر

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

  رئيس تيم نياز سنجي

  

    

  :شماره  3پيوست 

 :تاريخ
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  :تاريخ جلسه:                                                                         محل برگزاري

ف 
ردي

  

  امضاء  تماسشماره   محل كار  نام ونام خانوادگي

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  

  

 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت
  فرم تنظيم صورتجلسات تيم نياز سنجی 

  ۴ پيوست



  

  

۵ 

رکيب 

يک از 

 از منطقه 
ش جمع  

ه دبير تيم

 ٣و ٢ی 

شتی  

ت بازنگری 
ل کاربرگ  

م شماره 

شهرستان 

۵-١پيوست 
  اشتی 

ابق با تر

 برای هري

 فراهم شده
نياز و روش

 ١ 

سال آنها به

ربرگ ها

الت بهداشت

ر

ل و در نهايت
تکميل(صاصی

در قالب فرم

ز بهداشت شه
عالم شده

پایگاه بهد

شتی مطا
 ١

عوت نامه

ه اطالعات
ميلی مورد ن
ع کاربرگ

جی و ارس
شده  

 سازی کار

دی مشکال

طح باالتر

آورنده مشکل
ی هدف اختص

ی بهداشتی د

ز سوی مرکز
ل رفتاری اع

پ/هداشت

يگاه بهدا
ر پيوست
 ارسال دع

ضاء ،ارائه
العات تکم
ضاء و توزيع

يم نيازسنج
تکميل ش ١

ل و آماده
تيم

اولويت بند

سال به سط

اری بوجود آ
گروه های/ 

شهرستان 

پايگاه های/
ه

اعالم شده از
ن شده و علل
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طح خانه به

پاي/اشت
ن شده در
يس تيم و
ايشان

 سازی اعض
ر مورد اطال
 مابين اعض

 اعضاء تي
رگ های

اء و تکميل
سط دبير تي

 کردن و ا

و ارس  ١

ی و غير رفتا
 تعيين گروه
کز بهداشت ش

/ی بهداشت
تکميل شده

ولويت های 
ی هدف تعيين

ی در سط

خانه بهدا
ضاء تعيين
 توسط رئي

ی ، توانمند
يم گيری در
يم وظايف

ياز توسط
الب کاربر

ه از اعضا
توس

هت ليست

١ شماره

 علل رفتاری
تحليل علل و

درمرک) ۴

ز خانه های
٢

ها بر اساس او
گروه های/ ه

ی آموزشی

ز سنجی خ
اعض
ی اعضاء

م نياز سنجی
ی آن، تصمي
ری آن، تقسي

ت مورد ني
در قا

های رسيده

ن جلسه جه

کميل فرم

هدف بالقوه،
بالقوه بعد ازت

  هر يک ا

ی آموزش ها
و گرو ٢رم

ياز سنجی

ل تيم نياز

ابالغ برای

ن جلسه تيم
يت بهداشتی
آور

ی اطالعات

ی کاربرگه

کيل دومين

تک

گروه های ه/
 های هدف با

 خوراند به

يزی و اجرای
درقالب فر

دش کار ني

تشکيل

صدور ا

تشکيل اولين
و وضعي

جمع آوری

جمع بندی

تشک

/تعيين گروه 
گروه/گروه

ارائه پس

برنامه ري

  :جلسه

 

گرد

  

  

ت

ج

ج

ت

شرح ج



  

ان

 و  
ن، 

م  

 

ی 
  (

٢ 

  ن

 ترکيب 

ک از ايشا

ه از منطقه
مع آوری آن

به دبير تيم

٣و ٢های 

شتی  

يت بازنگری
۴ل کاربرگ 

٢رم شماره 

و استانن 

مطابق با

رای هريک

 فراهم شده
و روش جم

سال آنها ب

کاربرگ ه

کالت بهداش

تر

کل و در نهاي
تکميل(صاصی

در قالب فر

شهرستان

و استان م
١ت 

وت نامه بر

ه اطالعات
مورد نياز و

 ١ربرگ 

نجی و ارس
ل شده

ه سازی ک

بندی مشک

سطح باالت

د آورنده مشک
 هدف اختص

 بهداشتی  د

هداشت ش

هرستان و
در پيوست

رسال دعو

ضاء ،ارائه
ت تکميلی م
و توزيع کار

 تيم نيازسن
تکميل ١ی

ميل و آماد
 تيم

و اولويت ب

سال به س

فتاری بوجود
گروه های/ 

شهرستان 

پايگاه های
ه

١٩ 

طح مرکز به

داشت شه
ين شده د

س تيم و ار

د سازی اعض
رد اطالعات
ن اعضاء و

ط اعضاء
برگ های

ضاء و تکم
وسط دبير

ت کردن و

و ارس  ١

ی و غير رف
 تعيين گروه
کز بهداشت ش

پ/ی بهداشت
تکميل شده

ی در سط

مرکز بهد
عضاء تعيي

وسط رئيس

ی ، توانمند
ری در مور
ظايف مابين

نياز توسط
 قالب کارب

ده از اعض
تو

جهت ليست

م شماره

، علل رفتار
حليل علل و
درمرک

ز خانه های

ی آموزشی

ز سنجی م
اعض

 اعضاء تو

م نياز سنجی
 تصميم گير
تقسيم و

ات مورد ن
در

گهای رسيد

ن جلسه ج

تکميل فرم

ی هدف بالقوه
القوه بعد ازتح

  هر يک از

ياز سنجی

ل تيم نياز

الغ برای

ين جلسه تيم
هداشتی آن،

ی اطالعا

ی کاربرگ

شکيل دومين

تک

گروه های/ه 
 های هدف با

 خوراند به

دش کار ني

تشکيل

صدور ابال

تشکيل اولي
وضعيت به

جمع آور

جمع بندی

تشک

تعيين گروه
گروه/گروه

ارائه پس

٢-۵

 

گرد

ص

ت
و

پيوست



ر 

ه

نيمه اول آذر
ماه

نيمه دوم 
آذرماه

آذر ماه

دی ماه

بهمن ماه

اسفند ماه

   کشور

  

داشتی و 
ولويت 

رکز 
هداشتی 
جرا به  

وسط مركز  
ص شده  

بهداشتی

 

ه های بهد
ی جهت او

شگاه  و مر
پايگاه های به/ 

ريزی و اج

كه از تويشان 
صي آنها مشخص

 در نظام ب

زشکی

پايگا/ ت 
اختصاصی

هداشتی دانش
/های بهداشت 
ت برنامه ر

ه توسط خود ا
هدف اختصاصي

٢٠ 

آموزشی

 

 آموزش پز

 بهداشتی

تان
های بهداشت

های هدف 

 معاونت به
خانه داشتی

هرستان جهت

:براساس ی

ي استخراج شده
گروه هاي ه/وه

ز سنجی آ

ت درمان و

ی دانشگاه

پايگاه/ ت

ت شهرست
تی خانه ه

گروه ها/ 
يشان

رت متبوع،
لويتهای بهد
ز بهدات شه

پايگاه بهداشتی
نه

ايگاه بهداشتي
 رفتاري و گرو

فرایند نياز

رت بهداشت

نت بهداشتی

نه بهداشت

رکز بهداشت
های بهداشت
ی و گروه
ده توسط اي

اشتی وزار
ه همراه اول
ه در مرکز

بهداشتی

نه بهداشت ، پ
سوي وزارتخانه

پا/ نه بهداشت
يل شده و علل

مانبندی ف

جی در وزار

ی در معاون

جی در خان

جی در مر
 اولويت ها
لل رفتاری
 اعالم شد

ويتهای بهد
شهرستان به
و تحليل شده

پايگاه ب/ هداشت

خان ه آموزشی 
 اعالم شده از س

 دانشگاهي
شهرستاني

اختصاصي  خانه
شهرستان  تحلي

ز

نياز سنج 

نياز سنجی

نياز سنج

نياز سنج•
بررسی•

تعيين عل
بهداشتی

اعالم اولو•
بهداشت ش
بررسی و
خانه های به

تکميل برنامه•
اولويت  2•
اولويت 2 •
اولويت ش 1•
اولويت ا 5•

بهداشت ش

۶

 

•

•

•

•
•

•

•

پيوست



٢١ 
 

  

  

  

  

  :تاريخ

  :نام و نام خانوادآي

  امضاء

 

 1دستورالعمل تكميل كاربرك 
اند را در ستون دوم ثبت مشكل اول سالمتي كه طبق توضيحات مرحله سوم نيازسنجي بدست آورده  10هريك از اعضا تيم نياز سنجي  -1

 .مي نمايند
 .مشكل بهداشتي مشكالتي است كه بطور مستقيم سالمت مردم را تهديد و به خطر مي اندازند -2
مشاهده : بطور مثال نوشته ميشود.مقابل هريك از مشكالت بهداشتي مصاديق و منابع مورد استفاده در تعيين آن مشكل ذكر مي شود -3

  .نفر ازاهالي كه با آنها مصاحبه شده است 5مورد جديد از آن بيماري در منطقه يا نظر  7يا بروز  مستقيم مشكل در منطقه
  
  
  
 

  منابع و مصاديق ليست مشكالت بهداشتي منطقه رديف

١      

٢      

٣      

۴      

۵      

۶      

٧      

٨      

٩      

١٠      

١کاربرگ
 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

  ثبت مشکالت بهداشتی  استخراج شده با استفاده از منابع و مصادیق کاربرگ



٢٢ 
 

  

  

  

  

  

  
  بهداشتي   عنوان مشكل  رديف

  معيارهاي امتيازدهي

  مشكل  وسعت  نمره
امكان مداخله  و موثر 
بودن آموزش در حل 

  مشكل

فوريت 
  مشكل

مقبوليت 
اجتماعي و 

سازماني حل 
  مشكل

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  

 بسمه تعالی ٢- ١ کاربرگ

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

  پایگاه بهداشتی / امتياز دهی مشکالت بهداشتی در تيم نياز سنجی خانه بهداشت کاربرگ



٢٣ 
 

  2-1دستورالعمل تكميل كاربرگ 

جهت امتياز دهي به  مشكالت بهداشتي  منعكس شده توسط اعضاء تيم نياز سنجي خانه هاي بهداشت يا  2-1كاربرگ  -1
 . پايگاه هاي بهداشتي  ميباشد

از كليه اعضا تيم نياز سنجي و  1توسط دبير تيم نيازسنجي و پس از دريافت كاربرگ )  3و كاربرگ ( 2-1ستون دوم كاربرگ  -2
سپس . با بهره گيري از مشكالت بهداشتي  منعكس شده در اين كاربرگها همچنين يكي كردن عناوين تكراري تكميل ميشود

 .شده و در اختيار انها قرار داده ميشودكه ستون دوم ان تكميل شده است به طريق مقتضي به تعداد اعضاء تكثير  2-1كاربرگ 

هريك از اعضا برحسب معيارهاي امتياز دهي چهار گانه ذكرشده در كاربرگ به هريك از مشكالت بهداشتي  نوشته شده در  -3
 .داده و در جدول ثبت مي نمايند  5تا  1ستون دوم امتياز  

 :انتخاب كنيد جهت امتيازدهي يكسان نمرات را طبق معيارهاي كيفي ذيل  -4

  5= خيلي زياد   4= زياد  3=متوسط 2=كم  1= خيلي كم 

  

پس از امتياز دهي به كليه مشكالت و كليه معيارها جمع امتيازات كسب شده توسط هر مشكل بهداشتي  در ستون آخرو  -5
  .مقابل هريك از مشكالت درج مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢۴ 
 

  

  

  

  

  
  بهداشتي  عنوان مشكل  رديف

  معيارهاي امتيازدهي

شيوع (مشكل  وسعت  نمره
  )و بروز

مرگ و ميرو 
  ناتواني

عوارض 
اجتماعي و 
اقتصادي 
  مشكل

مقبوليت 
اجتماعي و 

سازماني حل 
  مشكل

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  

 ٢- ٢کاربرگ 
 بسمه تعالی

  پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش

  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

  استان / امتياز دهی مشکالت بهداشتی درتيم نياز سنجی شهرستان  کاربرگ



 

٢۵ 
 

  2- 2دستورالعمل تكميل كاربرگ   

جهت امتياز دهي به  مشكالت بهداشتي منعكس شده توسط اعضاء تيم نياز سنجي مركز بهداشت شهرستان و يا  2-2كاربرگ  -1
 . مركز بهداشت استان ميباشد

از كليه اعضا تيم نياز سنجي و با  1توسط دبير تيم نيازسنجي و پس از دريافت كاربرگ )  3كاربرك  و( 2-2ستون دوم كاربرگ  -2
سپس . بهره گيري از مشكالت بهداشتي  منعكس شده در اين كاربرگها همچنين يكي كردن عناوين تكراري تكميل ميشود

 .اعضاء تكثير شده و در اختيار انها قرار داده ميشودكه ستون دوم ان تكميل شده است به طريق مقتضي به تعداد  2-2كاربرگ 
هريك از اعضا برحسب معيارهاي امتياز دهي چهار گانه ذكرشده در كاربرگ به هريك از مشكالت بهداشتي نوشته شده در ستون  -3

 .داده و در جدول ثبت مي نمايند  5تا  1دوم امتياز  
 :ذيل انتخاب كنيد  جهت امتيازدهي يكسان نمرات را طبق معيارهاي كيفي -4

  5= خيلي زياد  4= زياد  3=متوسط 2=كم  1= خيلي كم 

 

پس از امتياز دهي به كليه مشكالت و كليه معيارها جمع امتيازات كسب شده توسط هر مشكل بهداشتي  در ستون آخرو مقابل  -5
  .هريك از مشكالت درج مي شود



 

٢۶ 
 

  

  

  

 

يف
رد

  

امتياز امتياز نفرات بهداشتيعنوان مشكل
  كل

رتبه 
نفر  13نفر  12نفر 11نفر 10نفر 9نفر 8نفر 7نفر 6نفر 5نفر  4نفر  3نفر 2نفر 1نفر  مشكل

14  
1                                    
2                       
3                       
4                                    
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                                    
12                       
13                       
14                       
15                       

 

  

 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

 بهداشتی در تيم های نياز سنجی اولویت بندی مشکالت کاربرگ

٣کاربرگ 



 

٢٧ 
 

  3دستورالعمل تكميل كاربرگ 

 .بندي كردن انها ميباشد جهت جمع بندي امتيازات داده شده به هريك از مشكالت بهداشتي توسط  اعضا به منظور اولويت 3كاربرگ  .١

از كليه اعضا تيم نياز سنجي و با بهره گيري از مشكالت بهداشتي منعكس شده در اين  1توسط دبير تيم نيازسنجي و بس از دريافت كاربرگ   3ستون دوم كاربرگ  .٢
 .كاربرگها همچنين يكي كردن عناوين تكراري تكميل ميشود

توسط هر يك ازاعضا، دبير تيم نياز سنجي جمع امتياز داده شده به هر مشكل و توسط هريك از اعضاء ) ه سطح تيم نياز سنجيبسته ب( 2- 2يا  2-1پس از تكميل كاربرگ  .٣
 .ثبت مي نمايد 3را به ترتيب از آنها سوال نموده و در جدول كاربرگ 

) بسته به امتياز كل كسب شده(و رتبه  بدست آمده توسط هر مشكل را  دبير تيم نيازسنجي جمع امتيازات كسب شده توسط هر مشكل را در ستون امتياز كل درج كرده .۴
  . در ستون آخر ثبت مي نمايد



 

٢٨ 
 

  

  

  

  

  :عنوان اولويت بهداشتي 

 :گروه هاي هدف بالقوه / گروه 

  اختصاصي   گروه هدف علل بوجود آورنده آن

ري
رفتا

  

1.   a(   
b(   

2.   c(   
d(   

3.   e(   
f(   

4.   a(   
b(   

5.   a(  

b(   
6.   a(  

b(   
...  a(  

b(   

ري
رفتا

غير
  

1.  g(  

h(    
2.   i(   

j(  
3.  k(  

l(   
4.  a(  

b(   

 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

  تعيين گروه های هدف بالقوه و اختصاصی و علل بوجود آورنده اولوبت بهداشتی  کاربرگ

  ۴کاربرگ 
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  4دستورالعمل تكميل كاربرگ   

جهت تعيين علل گروه هاي هدف بالقوه براي هر اولويت بهداشتي  و نيز تعيين علل رفتاري و غير رفتاري بوجود آورنده  4كاربرگ  -1
رفتاري گروه هدف  گروه هاي هدف بالقوه بسته به هر علت رفتاري و غير/ همچنين پس از آن با بازنگري گروه .مشكل مي باشد

 .اختصاصي جهت انجام مداخله اقدام مي شود
با توجه به اينكه اين مرحله نياز به داشتن اطالعات علمي تخصصي مي باشد لذا اين مرحله صرفا در مركز بهداشت استان و  -2

 . قابليت انجام دارد)درصورت دارا بودن پرسنل ستادي با تجربه و آموزش ديده ( شهرستان

ل كاربرگ ابتدا عناوين اولويتهاي بهداشتي  بدست آمده از مراحل قبل را وارد كاربرگ كرده سپس نسبت به تعيين براي تكمي -3
 .مخاطبين بالقوه آن اولويت بهداشتي  اقدام مي شود

 . براي هر اولويت بهداشتي علل رفتاري و غيررفتاري بوجود آورنده اولويت بهداشتي  تعيين و در كاربرگ ثبت مي شود -4

a. علل رفتاري به عللي گويند كه با افزايش آگاهي ،نگرش و درنتيجه تغيير در رفتار جامعه قابل حل هستند.  
b.  علل غير رفتاري به عللي گويند كه جداي از ميزان آگاهي، نوع نگرش و نوع رفتار جامعه براي حل مشكل نياز به ملزوماتي

و تجهيزات مورد نياز جهت تغيير رفتار در سطح منطقه و يا استان  مانند تغيير قوانين و سياستها ويا فراهم نمودن وسايل
 .و يا كشور است

براي اولويت بندي علل بوجود آورنده اولويت بهداشتي از دو معيار اهميت علت و امكان تغيير علت استفاده مي شود كه هر كدام  -5
 .كسب ميكنند 5-1امتياز 

اري و غيررفتاري بوجود آورنده مشكل از آنجا كه منابع سازماني محدود مي باشد و پس از تعيين اوليه مخاطبين بالقوه و علل رفت -6
اثربخشي مداخالت سالمت در گروه هاي خاص بيشتر است الزم است مخاطبين بالقوه بر اساس خصوصيات دموگرافيك شامل 

يرخوار بودن،در معرض دود سيگار بودن و ويا خصوصيات ويژه مانند بارداربودن، مطلقه بودن،داراي فرزند ش.....جنس، سن ، شغل 
به دسته هايي تقسيم شوند سپس بر اساس معيارهاي ذيل گروه هاي هدف نهائي مشخص شود و در ستون آخر كاربرگ ثبت .... 
   .شود

  اندازه گروه-1   

  )وسعت يا دامنه مشكل ) (  Incidence( ـ بروز مشكل 2   

  )ارض شدت عو) (  Severity( ـ شدت مشكل 3   

  ) Defencelesness( پناهي يا بيچارگي  ـ بي4  

  ) Reachability( ـ قابليت دسترسي   5  

  

  

  

  

  



 

٣٠ 
 

  

  

  

  

  

  

 

  نام و نام خانوادگي                                                          

    امضاء رئيس تيم نياز سنجي

ف
ردي

  

  مشكل بهداشتي اولويت دار   
استخراج منابع و مصاديق مورد استناد در 

  اولويت

1  
   

2  
  

  
  

3  
  

  
  

4  
  

  
  

5  
  

  
  

 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 فرم گزارش مشکالت اولویت دار بهداشتی 

  ...............دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني     □

 ...............                                            شهرستان         مرکز بهداشت □

 ...............                                     پايگاه بهداشتي/ خانه بهداشت  □

 ١فرم 

  :شماره

 :تاريخ



 

٣١ 
 

  

  

  

  

 

  نام و نام خانوادگي                                                                                  امضاء رئيس تيم نياز سنجي 

  گروه هدف اختصاصي  علل رفتاري مشكل  اولويتسطح تعيين مشكل بهداشتي اولويت دار   رديف

وزارت  1
بهداشت،درمان و 

  آموزش پزشكي

1. 
  

1.  
2.  

2. 1.  
2.  

2    

  

  

وزارت
بهداشت،درمان و 

  آموزش پزشكي

1. 1.  
2.  

2. 1.  
2.  

3    
  
  

معاونت بهداشتي
  دانشگاه

  

1. 1.  
2.  

2. 1.  
2.  

4    

  

  

معاونت بهداشتي
  دانشگاه

  

1. 1.  
2.  

2. 1.  
2.  

5  

  

  

  

  

  

  

مركز بهداشت
  شهرستان

1. 1.  
2.  

2. 1.  
2.  

 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  ........................مرکز بهداشت شهرستان 

  بهداشتی جهت برنامه ریزی و اجرای مداخالت آموزشی دراولویت های 

 ...............                                بهداشتی پايگاه□

 ...............                                  بهداشت خانه □

  :شماره

  :تاريخ

  ٢فرم 



 

٣٢ 
 

  

  

  

  

 

                          

  

  معاون بهداشتي

  رئيس تيم نيازسنجي بهداشتي كشور

    

  گروه هدف اختصاصي   علل رفتاري مشكل  مشكل بهداشتي اولويت دار   رديف

1  

  1.  1.  

2.  

2. 1.  

2.  

2  

  

  

  

1.  1.  

2.  

2. 1.  

2.  

 بسمه تعالی

  پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش

  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

  اولویت های بهداشتی کشوری

 

  :شماره

  :تاريخ

  ٣فرم 



 

٣٣ 
 

  

  

  

 

                          

  

  معاون بهداشتي

رئيس تيم نيازسنجي بهداشتي استا

  گروه هدف اختصاصي   علل رفتاري مشكل  مشكل بهداشتي اولويت دار   رديف

1  

  1. 1.  

2.  

2. 1.  

2.  

2  

  

  

  

1. 1.  

2.  

2.  1.  

2.  

 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  ...........................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  اولویت های بهداشتی استانی

  :شماره

  :تاريخ

 ۴فرم 



 

٣۴ 
 

  


