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"بسمی تعالی    "  

 مقدمه: 

َب ثٍ مشالجت مبدام الؼمش، ومؾ مشدم دس مشالجت اص  اص دسمبن لغؼي ثيمبسي َب اص ياگيش ثٍ غيش ياگيش ي حشوت ثب تًخٍ ثٍ گزاس ثيمبسي

َبي مضمه ي حبد سيص ثٍ سيص دس حبل  َبي خضيي، مذيشيت ثيمبسي  ػالمت خًد ي اػضبي خبوًادٌ ثشاي ػبلم صيؼته، مذيشيت وبخًؿي

 ًع خًدمشالجتي اػت.َب اص و دسكذ تمبم مشالجت 85تب  65اي وٍ عجك ثشآيسدَب  افضايؾ اػت ثٍ گًوٍ

دَىذ تب  ؿبمل اػمبلي اػت اوتؼبثي، آگبَبوٍ ي َذفذاس وٍ مشدم ثشاي خًد، فشصوذان ي خبوًادٌ ؿبن اودبم مي« خًدمشالجتي»

تىذسػت ثمبوىذ، اص ػالمت خؼمي، سياوي ي اختمبػي خًد حفبظت وىىذ، ويبصَبي خؼمي، سياوي ي اختمبػي خًد سا ثشآيسدٌ ػبصوذ، 

َبي مضمه خًد سا مذيشيت وىىذ ي ويض اص ػالمت خًد ثؼذ اص ثيمبسي حبد يب  ثيمبسي َب يب حًادث پيـگيشي وىىذ، اص ثيمبسي 

پيـگيشي اص ثيمبسي، خًد   َبي خًدمشالجتي ؿبمل استمبي ػالمت، اكالح ػجه صوذگي، تشخيق اص ثيمبسػتبن، حفبظت وىىذ. حيغٍ

   ان ثخـي اػت.مـبسوت دس دسمبن ي تً  حفظ ػالمت،  اسصيبثي،

خًدمشالجتي مًخت استمبي ػالمت ي ويفيت صوذگي، افضايؾ سضبيت ثيمبسان، مىغمي ؿذن اػتفبدٌ اص خذمبت )ويبص ومتش ثٍ      

مـبيسٌ اسايٍ دَىذگبن خذمبت دس مشاوض ثُذاؿتي،وبَؾ ييضيت ثيمبسان ػشپبيي ي وبَؾ اػتفبدٌ اص مىبثغ ثيمبسػتبوي( ي ويض 

َبي ػشپبيي تب  دسكذ،وبَؾ ييضيت40مت مي ؿًد )دس اوگسؼتبن وبَؾ ييضيت پضؿىبن ػمًمي تب  وبَؾ َضيىٍ َبي ػال

دسكذ،وبَؾ عًل ديسٌ البمت  50دسكذ،وبَؾ ثؼتشي ؿذن دس ثيمبسػتبن تب  50َب تب َبي ثؼذي ثيمبسي دسكذ،وبَؾ ييضيت17

 دسكذ گضاسؽ ؿذٌ اػت(. 50سيصَبي غيجت اص وبس تبدسكذ، وبَؾ ي يب تؼذيل ملشف داسيَب ي وبَؾ  50ثيمبس دس ثيمبسػتبن تب 

ؿًاَذ متمه، وـبن اص آن داسوذ وٍ ثب تشييح خًدمشالجتي ثٍ ػىًان يه سييىشد ػالمت متىي ثش مشدم، مي تًان پيؾ ثيىي كشفٍ 

ه پزيشؽ دسكذي سا دس َضيىٍ َب ؿبَذ ثًد. ايه كشفٍ خًيي َب، َضيىٍ مشالجت َبي ػغًح پبيٍ ي تخللي ي َمچىي 7خًيي 

ثشوبمٍ سيضي ؿذٌ ي ثذين ثشوبمٍ ثيمبسان ي پزيشؽ َبي ػشپبيي سا وبَؾ مي دَذ. دس اوگسؼتبن، اسصؽ مبلي ايه كشفٍ خًيي 

ميسيبسد پًوذ اػت. الجتٍ ؿًاَذ ديگشي َم َؼتىذ وٍ گشچٍ خيسي يالغ ثيىبوٍ ويؼتىذ امب اص ظشفيت كشفٍ  4/4دسكذي مؼبدل 7

 دَىذ. ىشد ػالمت متىي ثش مشدم، خجش ميدسكذي ثب اخشاي سيي 20خًيي 

دس ثشوبمٍ تحًل وظبم ػالمت، ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي ثٍ ػىًان پىدميه ثشوبمٍ مسي تحًل وظبم ػالمت دس حًصٌ ثُذاؿت عشاحي ي 

 د مؼبيوت محتشم ثُذاؿت ثشاي اخشا، اثالؽ گشديذ.11036/300، عي وبمٍ ؿمبسٌ 18/7/1394ثؼتٍ خًدمشالجتي دس تبسيخ 
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هاي آموزش و ارتقاي سالمت هاي كالن سالمت حامی برنامه سیاست  

َبي اختمبػي  ػبصي مشدم اص حمًق ي مؼإيليت )آگبٌ 2خضء  1َبي وسي ػالمت اثالغي اص ػًي ممبم مؼظم سَجشي: ثىذ  ػيبػت -

)تحمك سييىشد  2دس خبمؼٍ(، ثىذ  َبي ػالمت ثشاي سؿذ مؼىًيت ي اخالق اػالمي َبي اسائٍ مشالجت خًد ي اػتفبدٌ اص ظشفيت محيظ

 11َبي اخشايي ي ممشسات ثب سػبيت ايلًيت پيـگيشي ثش دسمبن،....( ي ثىذ  ػالمت َمٍ خبوجٍ ي اوؼبن ػبلم دس َمٍ لًاويه، ػيبػت

تمبي )افضايؾ آگبَي، مؼإيليت پزيشي، تًاومىذي ي مـبسوت ػبختبسمىذ ي فؼبالوٍ فشد، خبوًادٌ ي خبمؼٍ دس تأميه، حفظ ي اس

اي وـًس تحت وظبست يصاست ثُذاؿت، دسمبن ي  َبي فشَىگي، آمًصؿي ي سػبوٍ ػالمت ثب اػتفبدٌ اص ظشفيت وُبدَب ي ػبصمبن

 آمًصؽ پضؿىي(

پزيش ي  گشا، وظم ديػت، خمغ َبي ػبلم، ثباوگيضٌ، ؿبداة، متذيه، يعه )تشثيت اوؼبن 1َبي وسي آمبيؾ ػشصميه: ثىذ  ػيبػت -

َبي اختمبػي ثٍ ييظٌ اػتيبد،  )استمبي اميذ ثٍ صوذگي، تأميه ػالمت ي تغزيٍ ػبلم خمؼيت ي پيـگيشي اص آػيت 6 گشا( ي ثىذ لبوًن

 َب( َبي صيؼت محيغي ي ثيمبسي ػًاوح، آلًدگي

ؽ ثشوبمٍ پيـىُبدي يصيش محتشم ثُذاؿت ثٍ مدسغ: اػتمشاس وظبم خبمغ تًاومىذػبصي مشدم ثشاي خًدمشالجتي، وظبم خبمغ آمًص -

ػالمت دس مذاسع، وظبم خبمغ استمبي ػالمت وبسوىبن دس محل وبس، وظبم خبمغ آمًصؽ ثيمبس، ثشوبمٍ استمبي فشَىگ ػالمت، ثشوبمٍ 

 تًػؼٍ مـبسوت مشدمي
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 واشه نامه:

 سالمت سًاد  

 ػمل مىبػت اػت.گيشي ي  تلميم ثشاي وٍ مشثًط ثٍ ػالمت دسن ي فُم ثشاي وؼت، َش فشد ظشفيت ميضان اصاػت  ػجبست

 سفيز سالمت 

داسد ي ثٍ كًست دايعسجبوٍ مؼًيليت  والع ػًاد خًاوذن ي وًؿته 8ػفيش ػالمت ػضًي اص اػضبي يه خبوًاس اػت وٍ حذالل 

 اوتمبل مغبلت آمًختٍ ؿذٌ دس حًصٌ ػالمت ي مشالجت فؼبل اص ػالمت خًد ي اػضبي خبوًادٌ ي خبمؼٍ سا ثش ػُذٌ داسد.

 سفيز سالمت فؼبل 

 ؿًد: فؼبليت ػفيش ػالمت اص وظش يضؼيت ػمسىشد ثٍ ػٍ ػغح تمؼيم مي

 َبي آمًصؿي ي تىميل صيح خًدمشالجتي ثشاي خًد فؼبل اص وظش فشدي: گزساوذن ديسٌ -

 َب ثٍ آوُب فؼبل اص وظش خبوًادگي: تىميل صيح خًدمشالجتي ثشاي اػضبي خبوًاس ي اوتمبل آمًصؽ  -

 َبي خًديبس  َبي مشدمي ي گشيٌ فشمبوذاسي/ تـىل ي اػتبوذاسي ًساَبي محسي/فؼبل اص وظش اختمبػي: ػضًيت دس ؿ  -

 

 سفيز سالمت افتخبري 

 دَذ.  فشدي اػت وٍ ػاليٌ ثش خبوًاس خًد، چىذ خبوًاس ثذين ػفيش ػالمت سا تحت پًؿؾ لشاس مي

 َبي ديلتي/غيز ديلتي حبمي سالمت سبسمبن 

َبيي َؼتىذ وٍ ثٍ عًس دايعسجبوٍ دسگيش الذام اوتخبثي، مـبسوتي ي فؼبل ثشاي استمبي ػالمت  َبي حبمي ػالمت، ػبصمبن ػبصمبن 

 ػبصمبن خًد، وبسوىبن، مـتشيبن ي خبمؼٍ ثبؿىذ. 

 مذارس حبمي سالمت 

حامد بهرامی
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آمًصان،  ي ػالمت مذسػٍ خًد، داوؾمذاسع حبمي ػالمت مذاسػي َؼتىذ وٍ دسگيش الذام اوتخبثي، مـبسوتي ي فؼبل ثشاي استمب

  مشثيبن ي ايليبي مذسػٍ ي َمچىيه خبمؼٍ ثبؿىذ.

 خًدمزاقبتي سبسمبوي 

اػت وٍ تًػظ ائتالفي اص اػضبي ػبصمبن، عشاحي، اخشا،    فشآيىذي اوتخبثي، مـبسوتي ي فؼبل ثشاي استمبي ػالمت يه ػبصمبن

 ؿًد. پبيؾ ي اسصؿيبثي مي

 خًدمزاقبتي اجتمبػي 

فشآيىذي اوتخبثي، مـبسوتي ي فؼبل ثشاي استمبي ػالمت يه خبمؼٍ اػت وٍ تًػظ ائتالفي اص ؿُشيوذان آن خبمؼٍ، عشاحي، اخشا، 

 ؿًد. پبيؾ ي اسصؿيبثي مي

 خًدمزاقبتي فزدي 

مبوىذ، اص ػالمت دَذ تب ػبلم ث اؽ اودبم مي ؿبمل اػمبلي اػت اوتؼبثي، آگبَبوٍ ي َذفذاس وٍ فشد ثشاي خًد، فشصوذان ي خبوًادٌ

خؼمي، سياوي ي اختمبػي خًد ي خبوًادٌ خًد حفبظت وىذ، ويبصَبي خؼمي، سياوي ي اختمبػي خًد ي آوُب سا ثشآيسدٌ ػبصد، اص 

اؽ ثؼذ  ثيمبسي َبي مضمه خًد ي خبوًادٌ خًد سا مذيشيت وىذ ي ويض اص ػالمت خًد ي خبوًادٌ َب يب حًادث پيـگيشي وىذ،  ثيمبسي

 ثيمبسي حبد يب تشخيق اص ثيمبسػتبن، حفبظت وىذ. اص اثتال ثٍ

  خًديبري 

ؿبن استمب يبثذ، اص  وىىذ تب ػالمت فشآيىذي خًدخًؽ اػت وٍ دس آن افشادي وٍ مـىل يب آسمبوي مـبثٍ داسوذ، ثٍ يىذيگش ومه مي

 ثبصگشدوذ.وبػتٍ ؿًد ي تب افشاد دس حذ امىبن ثٍ صوذگي ػبلم ي عجيؼي خًد   تأثيش ثيمبسي ي آػيت
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o خًدمزاقبتي فزدي 

 8َذف دس ايه سييىشد؛ تشثيت يه وفش ػفيش ػالمت ثٍ اصاي َشخبوًاس اػت. ػفيش ػالمت ػضًي اص اػضبي خبوًادٌ اػت وٍ حذالل 

داسد ي ثٍ كًست دايعسجبوٍ، مؼًيليت اوتمبل مغبلت آمًختٍ ؿذٌ دس حًصٌ ػالمت ي مشالجت فؼبل اص  والع ػًاد خًاوذن ي وًؿته

ػالمت خًد ي اػضبي خبوًادٌ ي خبمؼٍ سا ثش ػُذٌ داسد. ثشاي َش خبوًاسي وٍ فبلذ ػضً ياخذ ؿشايظ ثبؿذ، ػفيش ػالمت افتخبسي 

خبوًاس ثذين ػفيش ػالمت سا تحت  5ٌ ثش خبوًاس خًد، حذاوثش تشثيت خًاَذ ؿذ )ػفيش ػالمت افتخبسي، فشدي اػت وٍ ػالي

دَذ(.  پًؿؾ لشاس مي  

گزساوذ )ثشاػبع ثؼتٍ آمًصؿي ػفيش ػالمت(: ميثٍ كًست حضًسي / آن اليه صيش سا  َبي آمًصؿي ػفيش ػالمت ديسٌ   

 /حبد(َبي مضمه خضيي، ػجه صوذگي ػبلم، مذيشيت ثيمبسي  )وبخًؿي ساَىمبَبي مسي خًدمشالجتي -

 آؿىبيي ثب صيح خًدمشالجتي -

 آؿىبيي ثب پًستبل مسي خًدمشالجتي  -

 َبي آمًصؿي ثش اػبع ويبصػىدي )ثشاػبع پشيتىل ويبصػىدي اثالؽ ؿذٌ( ػبيش ديسٌ -

 

o خًدمزاقبتي سبسمبوي 

وبس، خسك محيظ َبي استمبي ػالمت دس محل  َب ي خظ مـيَذف دس ايه سييىشد، ايدبد محيظ وبس ػبلم اص عشيك اخشاي ثشوبمٍ

صوذگي ػبلم ثب َمىبسي وبسوىبن ي وبسفشمبيبن اػت. ثشاي تحمك ايه امش الذامبت صيش دس  فيضيىي ي فشَىگ حمبيتي ي تـًيك ؿيًٌ

وفش  20َبي مختسف )محل وبس ديلتي يب خلًكي، مذسػٍ، داوـگبٌ، وبسگبٌ، وبسخبوٍ ي ... ( وٍ حذالل داساي  َب ي مًلؼيت محل

وذ ثٍ ايدبد محيظ وبس ػبلم ومه وىذ:تًا َؼتىذ، مي  

 تـىيل ؿًساي استمبي ػالمت 

 ٍسيضي ػمسيبتي مـبسوتي ثشاي اػضبي ؿًسا ثشگضاسي وبسگبٌ ثشوبم 

  تذييه ثشوبمٍ ػمسيبتي تًػظ ؿًسا 

 ٍَبي استمبي ػالمت تذييه ؿذٌ دس محيظ وبس اخشاي ثشوبم 

 پبيؾ ي اسصؿيبثي ثشوبمٍ تًػظ ؿًسا 
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  تًاوذ ؿبمل افشاد صيش ثبؿذ: ػالمت دس ػبصمبن )محل وبس، داوـگبٌ، وبسگبٌ، وبسخبوٍ ي ... ( مياػضبي ؿًساي استمبي 

  سييغ/ مذيش/ مؼًيل ػبصمبن 

 مؼبين اخشايي ػبصمبن 

 مؼبين مبلي ػبصمبن 

 سياثظ ػمًمي ػبصمبن 

  مذيشHSE  دس كًست يخًد(HSE )دس ػبصمبن 

 ساثظ ػالمت، ... (َبي ػبصمبن )وظيش ثُگش ومبيىذگبن وبسوىبن دس ثخؾ ، 

 ٍوفش ثبؿذ( 500ي ثبالي  اي )دس كًستي وٍ ػبصمبن، وبسخبوٍ وبسؿىبع ثُذاؿت حشف 

 )مؼبين آمًصؿي/ داوـدًيي فشَىگي داوـگبٌ )دس كًستي وٍ ػبصمبن، داوـگبٌ ثبؿذ 

 )ومبيىذگبن داوـدًيبن )دس كًستي وٍ ػبصمبن، داوـگبٌ ثبؿذ  

 

  تًاوذ ؿبمل افشاد صيش ثبؿذ: مذسػٍ مياػضبي ؿًساي استمبي ػالمت دس 

 ٍمذيش / مؼبين اخشايي مذسػ 

 ٍمشثي/ ساثظ ثُذاؿت مذسػ 

 ٍمشالت پشيسؿي مذسػ 

 ٍومبيىذگبن مؼسميه مذسػ 

 آمًصان ومبيىذگبن داوؾ 

 ومبيىذٌ ؿًساَبي محسي 

 ومبيىذٌ اودمه ايليب ي مشاثيبن 

 مؼًيل ثًفٍ ي تُيٍ ي تًصيغ مًاد غزايي 
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 مًاسد صيش اػت: يظبيف ؿًسا ؿبمل 

 ػضًيت دس پًستبل مسي خًدمشالجتي 

 ثبس( ثشگضاسي مىظم خسؼبت )حذالل َش ػٍ مبٌ يه 

  تؼُذ دس اخشاي ملًثبت 

 َمىبسي دس خُت ثشگضاسي خسؼبت آمًصؿي خًدمشالجتي ثشاي وبسوىبن 

 تذييه ي اخشاي ثشوبمٍ ػمسيبتي 

 ثجت ثشوبمٍ ػمسيبتي دس پًستبل خًدمشالجتي 

  وبسوىبن دس اخشا ي تًػؼٍ ثشوبمٍدسگيش وشدن 

 ٍاسصؿيبثي داخسي )َش ؿؾ مبٌ ( ي ثبصوگشي ثشوبم 

 َبي ػبصمبن ثٍ مىظًس داؿته محيظ وبس ػبلم اكالح/ تغييش خظ مـي 

 

 خًدمزاقبتي اجتمبػي 

ؿُشي ي َبي ػبلم اػت. ثشاي تحمك ايه َذف، ؿًساَبي  َذف دس ايه سييىشد، تًاومىذػبصي خًامغ مختسف ثشاي تًػؼٍ محيظ

تًاوىذ ومؾ مُمي دس خست مـبسوت اختمبع ثشاي وىتشل ثش ػًامل تؼييه وىىذٌ ػالمت داؿتتٍ ثبؿتىذ.    َب مي سيػتبيي ي ؿًسايبسي

مىؼمذ ؿذ )ضميمٍ ؿمبسٌ  29/11/93َب دس تبسيخ  ثذيه مىظًس تفبَم وبمٍ َمىبسي مـتشن ثيه يصاست متجًع ي ؿًساي ػبلي اػتبن

3.) 

َبي ػسًم پضؿىي ي خذمبت ثُذاؿتي دسمبوي مًظف َؼتىذ ثشاي اخشاي ثشوبمٍ خًدمشالجتي اختمبػي التذامبتي   داوـىذٌَب/  داوـگبٌ

ؿبمل ؿىبػبيي ؿًساَبي تحت پًؿؾ، فشاخًان ػضتًيت دس ػتبمبوٍ ختًدمشالجتي اختمتبػي )اص عشيتك مىبتجتٍ، اختشاي وم تيه،         

اليه/ حضًسي، اعتالع سػتبوي دس خلتًف     َبي آمًصؿي آن سيضي وبسگبٌ مٍثشگضاسي َمبيؾ ي خسؼبت تًخيُي ثب اػضبي ؿًسا(، ثشوب

ثجت ثشوبمٍ ػمسيبتي دس پًستبل مسي خًدمشالجتي، وظبست ثش اخشا ي اسصؿيبثي ثشوبمٍ ػمسيبتي تذييه ؿذٌ تًػظ اػضبي ؿًساي محسٍ، 

 ؿُش ي سيػتب سا اص عشيك پًستبل مسي خًدمشالجتي اودبم دَىذ.
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o خًديبري 

 ي اعالػبت تدشثيبت، گزاؿته اؿتشان ثٍ عشيك اص ػبعفي حمبيته سييىشد، تًػؼٍ سياثظ ثيه فشدي مثجت، َمذلي ي َذف دس اي

ػضً گشيٌ خًديبس اػت. ثٍ َميه مىظًس ػفيشان ػالمت ثٍ كًست دايعسجبوٍ  افشاد شػبي ثب مـتشن مـىل ثب ممبثسٍ َبي ساٌ

 تًاوىذ ثشاػبع ويبص خًد يب اػضبي خبوًادٌ، ػضً گشيٌ خًديبس ؿًوذ. مي

ثيمبسي اص خمسٍ  4َبي ػسًم پضؿىي ي خذمبت ثُذاؿتي دسمبوي مًظف َؼتىذ حذالل ثشاي  َب/ داوـىذٌ داوـگبٌدس ايه ثشوبمٍ 

، لسجي ػشيلي ي ثيمبسي تىفؼي يب سيؼه فبوتًسَبي مشثًعٍ ) مبوىذ تشن دخبويبت، وبَؾ يصن،...( ثشاي َش ػشعبن، ديبثت

ويبص خًد يب ػفيشان ػالمت ثشاػبع َبي خًديبس تـىيل دَىذ. ثٍ َميه مىظًس الذامبتي ؿبمل اعالع سػبوي ثٍ  ؿُشػتبن گشيٌ

َبي وًؿتبسي ي ... (، وظبست  َبي گشيَي/فشدي، سػبوٍ عشيك پًستبل، آمًصؽَبي خًديبس )اص  ثشاي ػضًيت دس گشيٌء اػضبي خبوًادٌ

ثش ثجت وبم ػفيشان ػالمت دايعست دس پًستبل مسي خًدمشالجتي، اسايٍ ساَىمبي تـىيل گشيٌ خًديبس ثٍ اػضب اص عشيك پًستبل ي يب 

اي ثش  ش ويبص اػضبي گشيٌ خًديبس،  وظبست ديسٌاليه يب حضًسي مجتىي ث َبي آمًصؿي آن (، ثشگضاسي ديس5ٌحضًسي )ضميمٍ ؿمبسٌ 

 اودبم دَىذ.َبي خًديبس ثشاػبع چه ليؼت  خسؼبت ثشگضاس ؿذٌ گشيٌ خًديبس، اسصؿيبثي فلسي فؼبليت گشيٌ

گزساوذ:  مي اليه / آنثٍ كًست حضًسيصيش سا دس كًست ويبص  َبي آمًصؿي گشيٌ خًديبس ديسٌ  

 خًدمشالجتي دس ػشعبن 

  ثيمبسي لسجي ػشيليخًدمشالجتي دس 

 َبي تىفؼي   خًدمشالجتي دس ثيمبسي 

 َب ػبيش ثيمبسي 

َبي مضمه )چبلي، پشفـبسي خًن، دخبويبت، ...( ػًامل خغش ثيمبسي  
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  ضزح يظبيف در سطح مؼبيوت بُذاضتي 

 ٍسيضي ػمسيبتي ثشاي اخشاي ػبالوٍ ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي دس ػغح داوـگبٌ ثشوبم 

 ٍثىذي مخبعجيه، تؼييه اَذاف، تؼييه  استجبط اػتشاتظيه ثشاي ػالمت )تحسيل يضؼيت مًخًد، دػتٍ سيضي ثشلشاسي ثشوبم

 َبي مىبػت، تذاثيش مذيشيتي ي اسصيبثي( ظي مىبػت، تذييه خالكٍ پيبم، تؼييه وبوبل  اػتشات

 ٍسيضي آمًصؽ َمگبوي عجك ثشوبمٍ ثشلشاسي استجبط اػتشاتظيه  ثشوبم 

 ( سػبوي  وبمٍ، ػمذ لشاسداد، َمبَىگي دسين ي ثشين ثخؾ، اعالع ؿبمل مىبتجبت، خسؼٍ، تفبَمالذام ثشاي خست حمبيت

 َمگبوي ي ... ( ثٍ مىظًس اخشاي ثشوبمٍ خًدمشالجتي فشدي، ػبصمبوي، اختمبػي ي خًديبسي دس ػغح داوـگبٌ

 ٌػالمت َبي آمًصؿي ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي ي اسصؿيبثي سػبوٍ ي مذاخالت آمًصؽ ؿشوت دس ديس 

  تًاومىذػبصي وبسؿىبػبن آمًصؽ ػالمت تحت پًؿؾ ي ػبيش وبسوىبن ثُذاؿتي ثشاي اخشاي ثشوبمٍ ػمسيبتي خًدمشالجتي

 دس ػغح داوـگبٌ

 پًؿؾ )ؿبمل تبميه ثًدخٍ مًسد ويبص، تُيٍ ي تًصيغ اثضاسَبي  تحت ػالمت استمبي ي آمًصؽ پـتيجبوي خذمبت وبسؿىبػبن

 وبمٍ مسي خًدمشالجتي دس ػغح داوـگبٌخًدمشالجتي( ثشاي اخشاي ثش

 َب ي ؿًساَبي حبمي ػالمت مىغمٍ تحت پًؿؾ عجك چه ليؼت خًدمشالجتي ػبصمبوي/ ؿًساَب  اسصؿيبثي ػمسىشد ػبصمبن

 ػبالوٍ

 پًؿؾ تحت ػالمت استمبي ي آمًصؽ ثشگضاسي خسؼبت دي مبَبوٍ ثب وبسؿىبػبن 

  ٌثبصديذ اص مشاوض تبثؼٍ ثش اػبع خذيل پيؾ ثيىي ؿذ 

 ٍسيضي ثشاي اخشاي وم يه آمًصؿي  ثشوبم 

  مذيشيت ؿبمل ايدبد ؿىبػىبمٍ ي اسصيبثي داخسي دس َش يه اص چُبس مشحسٍ پيؾ سػبوٍ/ مذاخسٍ، پيؾ مذيشيت ػبمبوٍ اسع(

 (َبي تبثؼٍ ًػظ ؿُشػتبنآصمًن، اخشا ي اسصؿيبثي ي وظبست ثش سػبوٍ َب ي مذاخالت ثجت ؿذٌ ت

  ٍتـىيل وميتٍ ػبمبوذَي سػبو 

 وظبست ثش ثجت الذامبت اودبم ؿذٌ دس پًستبل مسي خًدمشالجتي 

 َبي ثشوبمٍ عجك پىل مذيشيت  اسصؿيبثي الذامبت اودبم ؿذٌ دس ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي دس ػغح داوـگبٌ )ثشسػي ؿبخق

 اعالػبت ػالمت(

حامد بهرامی
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  اسصيبثي ػمسىشد وبسؿىبػبن آمًصؽ ي استمبي ػالمت تحت پًؿؾ 

   ٌ15تب  1مؼتىذػبصي الذامبت اودبم ؿذٌ ؿمبس 

 ٍَبي اثالؽ ؿذٌ اص ػغًح ثبالتش  اخشاي ثشوبم 

 ضزح يظبيف در سطح ستبد مزكش بُذاضت ضُزستبن 

بالوٍ ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي ثشاي َش سيضي ػمسيبتي )ؿبمل ويبصػىدي، تؼييه اَذاف ي اػتشاتظي( ثشاي اخشاي ػ ثشوبمٍ .1

 َبي خًديبس دس ػغح ؿُشػتبن يه اص سييىشدَبي خًدمشالجتي فشدي، ػبصمبوي، اختمبػي ي گشيٌ

 سيضي ثشاي ثشلشاسي استجبط اػتشاتظيه ثشاي ػالمت ثشوبمٍ .2

 ثشوبمٍ سيضي ثشاي آمًصؽ ػالمت َمگبوي عجك ثشوبمٍ ثشلشاسي استجبط اػتشاتظيه  .3

خست حمبيت َمٍ خبوجٍ ي آؿىبيي مخبعجبن ثب اخشاي ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي فشدي، ػبصمبوي، اختمبػي ي الذام ثشاي  .4

 گشيٌ خًديبس دس مىغمٍ تحت پًؿؾ )مىبتجبت، خسؼٍ، آمًصؽ َمگبوي ي ...( دس ػغح ؿُشػتبن

  متَبي آمًصؿي ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي ي اسصؿيبثي سػبوٍ ي مذاخالت آمًصؽ ػال ؿشوت دس ديسٌ .5

تًاومىذػبصي وبسؿىبػبن مشالت ػالمت خبوًادٌ ي ػبيش وبسوىبن ثُذاؿتي ثشاي اخشاي ثشوبمٍ ػمسيبتي خًدمشالجتي دس  .6

 ػغح ؿُشػتبن

 خذمبت پـتيجبوي ثشاي اخشاي ثشوبمٍ  مسي خًدمشالجتي )ؿبمل تبميه ي تًصيغ اثضاسَبي خًدمشالجتي( دس ػغح ؿُشػتبن .7

 َبي ػفيش ػالمت  وظبست ثش آمًصؽ .8

 ثشگضاسي خسؼبت مبَبوٍ ثب وبسؿىبػبن مشالت ػالمت خبوًادٌ تحت پًؿؾ .9

َبي  َبي آمًصؿي حضًسي، َمبَىگي ثشاي ثشگضاسي ديسٌ الذام ثشاي تًػؼٍ خًدمشالجتي ػبصمبوي )ؿبمل ثشگضاسي ديسٌ .10

 اليه ثشاي اػضبي ؿًساي استمبي ػالمت، اسصؿيبثي ديسٌ آمًصؿي( دس ػغح ؿُشػتبن آمًصؿي آن

َبي  َبي آمًصؿي حضًسي، َمبَىگي ثشاي ثشگضاسي ديسٌ ثشاي تًػؼٍ خًدمشالجتي اختمبػي )ؿبمل ثشگضاسي ديسٌالذام  .11

 اليه، اسصؿيبثي ديسٌ آمًصؿي( دس ػغح ؿُشػتبن  آمًصؿي آن

َب ي ؿًساَبي حبمي ػالمت مىغمٍ تحت پًؿؾ عجك چه ليؼت خًدمشالجتي ػبصمبوي/  اسصؿيبثي ػمسىشد ػبصمبن .12

 ؿًساَب ػبالوٍ 
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 2َبي آمًصؿي، تىميل فشم ؿمبسٌ  َبي خًديبس مىغمٍ تحت پًؿؾ )ؿبمل تبميه ي تًصيغ ثؼتٍ مذيشيت فؼبليت گشيٌ  .13

 يبثي گشيٌ خًديبس ثٍ كًست فلسي( ػفيش ػالمت دس پشيوذٌ خبوًاس، تىميل چه ليؼت اسص

 وظبست ثش ثجت الذامبت اودبم ؿذٌ دس پًستبل مسي خًدمشالجتي .14

َبي ثشوبمٍ عجك پىل  اسصؿيبثي الذامبت اودبم ؿذٌ دس ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي دس ػغح ؿُشػتبن )ثشسػي ؿبخق .15

 مذيشيت اعالػبت ػالمت(

 اسصيبثي ػمسىشد مشاوض تبثؼٍ   .16

)ؿبمل ايدبد ؿىبػىبمٍ ي اسصيبثي داخسي دس َشيه اص چُبس مشحسٍ پيؾ سػبوٍ/ مذاخسٍ، پيؾ آصمًن، مذيشيت ػبمبوٍ اسع  .17

 اخشا ي اسصؿيبثي(

 سيضي  ثبصديذ اص مشاوض تبثؼٍ ثش اػبع خذيل ثشوبمٍ .18

 تـىيل وميتٍ ػبمبوذَي سػبوٍ .19

 َبي آمًصؿي اثالؽ ؿذٌ  مـبسوت دس اخشاي وم يه .20

 20تب 1بسٌ مؼتىذػبصي الذامبت اودبم ؿذٌ ؿم  .21

 َبي اثالؽ ؿذٌ اص ػغًح ثبالتش اخشاي ثشوبمٍ   .22

 

 ٍضزح يظبيف در سطح مزاكش بُذاضتي درمبوي/ سالمت جبمؼ 

 َبي آمًصؿي اثالؽ ؿذٌ  . تذييه، اخشا ي ولت ثشوبمٍ آمًصؽ َمگبوي مىغجك ثب ويبصػىدي ي ثشوبم1ٍ

 ثُذاؿت تحت پًؿؾَبي  ثىذي پبيؾ اص پبيگبٌ ثُذاؿتي/خبوٍ . ولت ثشوبمٍ صمبن2

 ثىذي ؿذٌ  َبي ثُذاؿت تحت پًؿؾ عجك ثشوبمٍ صمبن . پبيؾ پبيگبٌ ثُذاؿتي/خبو3ٍ

 َبي ثُذاؿت تحت پًؿؾ َبي آمًصؽ ي استمبي ػالمت دس ثبصديذ اص پبيگبٌ ثُذاؿتي/خبوٍ . تىميل چه ليؼت ثشوبم4ٍ

 سؿىبع مؼًيل آمًصؽ ي استمبي ػالمت ؿُشػتبنَبي آمًصؽ ي استمبي ػالمت ثٍ وب خًساوذ اص پبيؾ ثشوبمٍ . اسػبل پغ5

سيضي ثشاي ثُجًد ي حفظ ػمسىشد پبيگبٌ ي خبوٍ ثُذاؿت مجتىي ثش تحسيل   َب ي ثشوبمٍ . تحسيل وتبيح پبيؾ پبيگبٌ ثُذاؿتي/خبو6ٍ

 پبيؾ

ؼٍ )ثشسػي . اسصؿيبثي الذامبت اودبم ؿذٌ دس ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي دس ػغح مشوض ثُذاؿتي دسمبوي/ ػالمت خبم7

 َبي ثشوبمٍ عجك پىل مذيشيت اعالػبت ػالمت( ؿبخق
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  ضزح يظبيف در سطح خبوٍ/ پبيگبٌ بُذاضت 

 َمىبسي دس ثشگضاسي وم يه ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي فشدي، ػبصمبوي، اختمبػي ي خًديبسي دس مىغمٍ تحت پًؿؾ .1

خًدمشالجتي، ساَىمبَبي مسي خًدمشالجتي خبوًادٌ، َبي آمًصؿي ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي )ؿبمل صيح  ؿشوت دس ديسٌ .2

 سيضي ػمسيبتي مـبسوتي دس ؿًساَب ي محل وبس ثٍ عًس ػبالوٍ( پًستبل مسي خًدمشالجتي، ثشوبمٍ

ثشسػي خبوًاسَبي تحت پًؿؾ اص وظش داؿته فشد ياخذ ؿشايظ ػفيش ػالمت )يه وفش دس َش خبوًاس( ي ثجت اعالػبت آوُب  .3

 (2ي  1شم ؿمبسٌ دس پشيوذٌ خبوًاس )ف

 ؿىبػبيي خبوًاسَبيي فبلذ فشد ياخذ ؿشايظ ثشاي ػفيش ػالمت ي ثشلشاسي استجبط ثب آوُب ثشاي تؼييه ػفيش ػالمت افتخبسي .4

 تـىيل ثبوه اعالػبتي اص ػفيشان ػالمت  .5

 ػالمت اليه ثشاي ػفيشان  َبي آمًصؽ حضًسي/آن تشثيت ػفيشان ػالمت اص عشيك ويبصػىدي آمًصؿي، ثشگضاسي ديسٌ .6

 َبي آمًصؿي ػفيشان ػالمت تحت پًؿؾ تًصيغ ثؼتٍ .7

، چه ليؼت ػمسىشد 1ثشسػي يضؼيت فؼبليت ػفيشان ػالمت دس استمبي ػالمت فشدي، خبوًادگي، اختمبػي )فشم ؿمبسٌ  .8

 ػفيشان ػالمت(

 وظبست ثش اعالػبت ثجت ؿذٌ دس پشيوذٌ خًدمشالجتي ػفيشان ػالمت  .9

سيضي ؿبمل  َبي حبمي ػالمت )خًدمشالجتي ػبصمبوي( دس مىغمٍ تحت پًؿؾ )ثشوبمٍ سيضي ثشاي تًػؼٍ ػبصمبن ثشوبمٍ .10

َبي آمًصؿي  َب، ومه دس تـىيل ؿًساي استمبي ػالمت، َمبَىگي ي َمىبسي دس ثشگضاسي ديسٌ َب/ اسگبن ؿىبػبيي ػبصمبن

 اليه اػت(  حضًسي / آن

َبي محسي حبمي ػالمت )خًدمشالجتي اختمبػي( دس  َبي ؿُشي، سيػتبيي ي ؿًسايبسي سيضي ثشاي تًػؼٍ ؿًسا ثشوبمٍ  .11

َبي آمًصؿي حضًسي /  سيضي ؿبمل ؿىبػبيي ؿًساَب، َمبَىگي ي َمىبسي دس ثشگضاسي ديسٌ مىغمٍ تحت پًؿؾ )ثشوبمٍ

 اليه اػت(  آن

 شالجتي ػبصمبوي ي اختمبػي مىغمٍ تحت پًؿؾ وظبست ثش اعالػبت ثجت ؿذٌ دس پًستبل خًدم .12

، ثشگضاسي خسؼٍ 5ي  2َبي خًديبس دس خبوًاسَبي تحت پًؿؾ )ؿبمل تىميل فشم ؿمبسٌ  سيضي تـىيل گشيٌ ثشوبمٍ .13

َبي آمًصؿي  َبي خًديبس، اسائٍ دػتًسالؼمل تـىيل گشيٌ خًديبس ثٍ اػضب، َمىبسي دس ثشگضاسي ديسٌ تًخيُي ثشاي اػضبي گشيٌ

 َبي آمًصؿي اػت، تىميل چه ليؼت اسصيبثي گشيٌ خًديبس ثٍ كًست فلسي(   اليه، تًصيغ ثؼتٍ ي/ آنحضًس
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َبي خًديبس، چه  ليؼت گشيٌ ، چه5ي  3الي 1)فشم ؿمبسٌ  13تب  1مؼتىذػبصي ي ثجت اعالػبت وسيٍ الذامبت ؿمبسٌ  .14

 ليؼت ػمسىشد ػفيشان ػالمت(

َبي ثشوبمٍ  ي خًدمشالجتي دس ػغح خبوٍ/ پبيگبٌ ثُذاؿت )ثجت، تحسيل ؿبخقاسصؿيبثي الذامبت اودبم ؿذٌ دس ثشوبمٍ مس .15

 َب( عجك پىل مذيشيت اعالػبت ػالمت ي مذاخسٍ ثشاي ثُجًد ؿبخق

 َبي اثالؽ ؿذٌ اص ػغًح ثبالتش اخشاي ثشوبمٍ .16

 

 ضزح يظبيف سفيزان سالمت 

َبي آمًصؿي  خًدمشالجتي، پًستبل خًدمشالجتي ي ػبيش ثؼتٍَبي آمًصؿي ساَىمبَبي مسي خًدمشالجتي، صيح  گزساوذن ديسٌ .1

 مًسد ويبص

 سيضي فشدي ثشاي خًدمشالجتي تىميل صيح خًدمشالجتي ثشاي اسصيبثي ػجه صوذگي خًد ي اػضبي خبوًادٌ ي ثشوبمٍ .2

 َبي مضمه ثشاي خًد ي اػضبي خبوًادٌ )ثشحؼت اعالػبت پشيوذٌ ػالمت خبوًاس( َبي آمًصؿي ثيمبسي گزساوذن ديسٌ  .3

ٍ اػضبي ثي خًدمشالجتي )وؼت ؿذٌ اص ػًي وبسؿىبع مشالت ػالمت/ پًستبل مسي خًدمشالجتي( َب تمبل آمًصؽاو .4

 خبوًادٌ 

 ضبي خبوًادٌَبي مضمه خًد ي اػ َبي خضيي ي ثيمبسي وىتشل وبخًؿي .5

 گشيَي ي خمؼي َبي ثُذاؿتي  مـبسوت دايعسجبوٍ دس فؼبليت .6

 فشمبوذاسي ي اػتبوذاسي َبي مشدمي حبمي ػالمت ي ؿًساَبي محسي، َبي خًديبس، تـىل ػضًيت دس گشيٌ/گشيٌ .7

 ػىًان ػفيش ػالمت افتخبسي، ثشاي خبوًاسَبيي وٍ ػفيش ػالمت وذاسوذ ايفبي ومؾ ثٍ .8

 جتي خًد ي خبوًادٌ دس پًستبل مسي خًدمشالجتيتىميل پشيوذٌ خًدمشال .9
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 اهداف برنامه

 خودمراقبتی
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 :  هدف كلی 

 ارتقبي تًاومىذي مزدم، سبسمبن َب ي جًامغ بزاي مزاقبت اس سالمت خًد

 

 :  گروه هدف 

ٍ َبي / غيش ديلتي، ؿًساَبي ؿُشي/ تمبمي خبوًاسَب، ػبصمبن َبي ديلتي سيػتبيي ي ؿًسا يبسي گشيٌ َذف ثشوبم
 (وفش785596) .آمًصؽ ي استمبي ػالمت َؼتىذ

 

ٍ َبي خبمغ آمًصؽ ػالمت َمگبوي دس وـًس  ٍ َبي )پًؿؾ ثشوبم ثب اػتفبدٌ اص سػبو
 دسكذ خمؼيت تحت پًؿؾ 24ثٍ ميضان ...( استجبط خمؼي، فضبي مدبصي، 

 اػتمشاس وظبم خبمغ آمًصؽ ػالمت دس مذاسع وـًس

 استمبي ومي ي ويفي سػبوٍ َب ي مذاخالت آمًصؿي 

 پًؿؾ ثشوبمٍ َبي آمًصؽ ػالمت دس مُذوًدن َبي تحت پًؿؾ ثُضيؼتي 

 (71.4) دسكذ ػبل پبيٍ 25افضايؾ ػًاد ػالمت مشدم ثٍ ميضان 

 دسكذ خمؼيت تحت پًؿؾ  20ثٍ ميضان  پًؿؾ ثشوبمٍ مسي خًدمشالجتي
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 فعالیت استراتصي

جلب حمبيت 

سيبستگذاران 

 ي مسئًليه

 اػضبء وميتٍ تـىيل وميتٍ خًدمشالجتي، كذيس اثالؽ ي تؼييه ؿشح يظبيف 

  ثشگضاسي خسؼٍ دسين ثخـي ثب مؼبين ثُذاؿتي مؼبين فىي ي ػبيش وبسؿىبػبن مؼبيوت ثُذاؿتي ي

 سيػبي ؿجىٍ َب ي. مؼبيويه ثُذاؿتي ؿجىٍ َب

  ثشگضاسي خسؼبت ثيه ثخـي )وبسگشيٌ ػالمت ي امىيت غزايي، ؿًساَب، سيػبي ادسات، ػبصمبوُب ي

 سػبوٍ (اكحبة  مًػؼبت ديلتي ي غيش ديلتي ،

  پبيگبَُبي  -حؼيىيٍ َب –تُيٍ خذيل اعالػبتي دس ساػتبي اخشاي ثشوبمٍ خًدمشالجتي )تؼذاد مؼبخذ

وبسخبودبت  -ؿًساَب -پبدگبن َب -داوـگبَُب -فشَىگؼشاَب –مذاسع  -مُذ وًدوُب -وتبثخبوٍ َب -ثؼيح

 (-ي ... NGO ػبصمبوُبي مشدم وُبد ي  -اداست   –

 وبسؿىبع مشالت ػالمت -پشػتبس -تُيٍ ثبوه اعالػبت پشػىسي پغ اص وؼت مدًصَبي الصم )پضؿه- 

 مبمب ي ...( –ػفيش -ساثيه –ثًُسص 

  ؿًساَب ( پيگيشي ػمذ تفبَم وبمٍ ثب ػبصمبوُبي ديلتي ي غيش ديلتي-  NGO  ٍدس ساػتبي ثشوبم )

 خًدمشالجتي اختمبػي/ ػبصمبوي/ خًديبسي

 اطالع رسبوي

 خشاي وم يه َبي اعالع سػبوي ثشاي خست مـبسوت خبمؼٍ دس اخشاي ثشوبمٍ خًدمشالجتيا 

  ؿًساَب( –ثشگضاسي خسؼبت َمبَىگي ثيه ثخـي ي دسين ثخـي )ػبصمبوُب ي ادسات 

 اعالع سػبوي اص عشيك ايميل،ثسًتًث،سػبوٍ َبي خمؼي،پيبمه 

  اعالع سػبوي دس ػغح ادسات 

 تُيٍ پًػتش ي پمفست خًدمشالجتي 

 ايدبد وبوبل خًدمشالجتي 

 ثشگضاسي َمبيؾ خًدمشالجتي دس اػتبن ي ؿُشػتبوُب 

 آمًسش

 )اخشاي وم يه َبي آمًصؿي) وم يه خًدمشالجتي ي  ػجه صوذگي ػبلم 

  ي   ثبوًان،  ثؼيح محالت ، ادسات –مىبتجٍ ثب ادسات خُت اعالع سػبوي دس ساثغٍ ثب وم يه )ؿُشداس

 كذا يػيمب ( ––داوؾ آمًصي

 درصذ جمؼيت تحت پًضص 20: پًضص بزوبمٍ ملي خًدمزاقبتي1َذف ضمبرٌ 
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  ثشگضاسي خسؼبت آمًصي ثشاي وبسوىبن ثُذاؿتي،مشالجيه ػالمت )صيح خًدمشالجتي، ساَىمبي مسي

 خًدمشالجتي خبوًادٌ، ػبمبوٍ خًدمشالجتي فشدي دس پًستبل مسي خًدمشالجتي(

 اسائٍ ممبالت آمًصؿي دس سيصوبمٍ َبي محسي ثلًست َفتگي 

 ثيمبسػتبوُب، اداسات مشتجظ، مشاوض، ي،اسائٍ تيضسَب ي فيسم َبي آمًصؿي ثٍ كذا ي ػيمبي اػتبو 

 مشاوض ثُذاؿتي يدسمبوي تبثؼٍ مُذوًدوُب،

 خشيذ پىيح َبي خًدمشالجتي 

 ٍتُيٍ ي تًصيغ ييظٌ وبم 

 تًصيغ پىيح َبي آمًصؿي 

 عشاحي ي تُيٍ مىبثغ آمًصؿي ي اعالع سػبوي 

  ثشگضاسي آصمًن َبي غيش حضًسي دس ساػتبي تًاومىذ ػبصي وبسوىبن 

  ديسٌ َبي آمًصؿي ثشاي مشالجبن ػالمت ي ثًُسصان دس ساثغٍ ثب تؼُيل گشي دس گشيَُبي ثشگضاسي

 خًديبس

  ثشگضاسي وبسگبَُب ي خسؼبت آمًصؿي دس ساثغٍ ثب تذييه ثشوبمٍ ػمسيبتي مـبسوتي خُت ؿًساَب ي

 ػبصمبوُب

 ثشگضاسي خسؼبت مـًستي ثب ػبصمبوُبي ديلتي ي غيش ديلتي ثشاي تـىيل ؿًساَبي ػالمت 

 ثشگضاسي وـؼت َبي تخللي ثب وبسؿىبػبن آمًصؽ ػالمت دس ساػتبي اخشاي ثشوبمٍ خًدمشالجتي 

تجُيشسبسي 

 ي تبميه مىببغ

 ثشآيسد ويشيي اوؼبوي مًسد ويبص خُت اخشاي ثشوبمٍ ي پيگيشي الصم 

 ثشآيسد تدُيضات مًسد ويبص ي پيگيشي الصم ثشاي تبميه تدُيضات ي اػتجبسات مًسد ويبص 

  تىثيش فشمُب ي چه ليؼت َبي مشثًعٍچبح ي 

 ثشآيسد مىبثغ ي تدُيضات مًسد ويبص 

 پيگيشي تبميه مىبثغ 

  خشيذ مىبثغ 

  تؼييه ويبص َبي آمًصؿي ػفيشان ػالمت ، مشالجيه ػالمت ، وبسؿىبػبن آمًصؽ ػالمت 

پبيص ي 

 ارسضيببي

  اودبم ثبصديذي تىميل چه ليؼت َب يا سائٍ پؼخًساوذ  دس وسيٍ ػغًح 

 ثشسػي مؼتىذات، دفبتش، گضاسؽ َب 

 مـبَذٌ ي ملبحجٍ ثب گيشوذگبن خذمت 

  ثشس ػي  ؿبخق َبي پىل ي تحسيل ؿبخق َب 

  وظبست ثش ثجت وبم ػفيشان ػالمت ي وحًٌ تىميل پشيوذٌ خًد مشالجتي 

  اسصؿيبثي خبسخي ػمسىشد ػبصمبن َبي حبمي ػالمت تحت پًؿؾ عجك چه ليؼت خًدمشالجتي َش

 تًػظ وبسؿىبػبن آمًصؽ ػالمت ػٍ ػبل يىجبس
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  عشاحي ي اخشاي مذاخالت ثشاي ثُجًد ؿبخق َبي خًدمشالجتي فشدي / ػبصمبوي/اختمبػي دس كًست

 ويبص

  اسصؿيبثي خبسخي ػمسىشد ؿًساَبي ؿُشي / سيػتبيي ي ؿًساَبي حبمي ػالمت تحت پًؿؾ عجك چه

 ًصؽ ي استمبي ػالمتليؼت خًدمشالجتي اختمبػي َش ػٍ ػبل يىجبس تًػظ وبسؿىبػبن آم

 وظبست ثش ػمسىشد گشيَُبي خًديبس ثلًست فلسي 

 ايجبد اوگيشٌ
 كذيس گًاَي حضًس دس خسؼبت آمًصؿي ثشاي وبسوىبن ادسات ؿشوت وىىذٌ دس ثشوبمٍ َبي آمًصؿي 

 عشاحي ي اخشاي ثشوبمٍ َبي حمبيت اص گشيَُبي خًديبس 

 ٍتمذيش ي تـىش اص افشاد دخيل دس اخشاي ثشوبم 

 اخز امتيبص آمًصؿي خُت وبسوىبن ؿشوت وىىذٌ دس وبسگبَُب ي وسيٍ ػبصمبوُب ي ادسات پيگيشي 

  پيگيشي خُت اخز امتيبصاتي خُت ػفيشان ػالمت )پيگيشي اص عشيك مىبتجٍ ثب دفتش آمًصؽ ي استمبي

  ػالمت(
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 فعالیت استراتصي

 َمبَىگي

  َمبَىگي ثب سػبوٍ َبي محسي دس ساثغٍ ثب دسج مغبلت آمًصؿي دس ساػتبي تًاومىذ ػبصي مشدم 

 ،آمًصؿي دس كذا ي ػيمبي پيبم َبي  َمبَىگي ثب كذا ي ػيمبي خشاػبن خىًثي  خُت پخؾ تيضسَب

 اػتبوي

  پيگيشي ػمذ تفبَم وبمٍ ثب كذا ي ػيمبي خشاػبن خىًثي دس ساثغٍ ثب ثشوبمٍ َبي آمًصؿي ي اعالع سػبوي 

   ي حشاػت ي سياثظ ػمًمي دس ساثغٍ ثب مغبلت ي محتًاي آمًصؿي َمبَىگي ثب ػبيش ياحذَبي تخللي

 سػبوٍ َبي خمؼي 

 مًس مبلي دس ساثغٍ ثب تبميه َضيىٍ َبي مًسد ويبصَمبَىگي ثب مؼبيوت ثُذاؿتي ي ا 

 آمًسش

  تُيٍ ثبوه پيبم َبي آمًصؿي 

  تُيٍ ثبوه محتًاي آمًصؿي 

  ٌلشاس دادن ليىه ػبمبوٍ َبي ػالمت دس كفحٍ اكسي داوـگب 

  اعالع سػبوي ي مؼشفي ػبيت َب ي ػبمبوٍ َبي ػالمت دس خبمؼٍ ) وبفي وت َب ، اداسات ، مذاسع ، مشاوض

 ثُذاؿتي ي دسمبوي (

 ٍتُيٍ ي تًصيغ ييظٌ وبمٍ دس ػغح خبمؼ 

 ٌتـىيل پبيگبٌ اعالع سػبوي سػبوٍ َبي خًدمشالجتي دس كفحٍ اكسي داوـگب 

 ٌتـىيل ثبوه سػبوٍ َبي آمًصؿي دس كفحٍ اكسي داوـگب 

  اسػبل ايميل َبي آمًصؿي ثٍ وبسوىبن اداسات 

  اسػبل پيبم َبي آمًصؿي اص عشيك اسػبل پيبمه 

  دسج پيبم َبي آمًصؿي ثٍ كًست صيش وًيغ ػيمبي محسي ي پخؾ پيبم اص عشيك ساديً خشاػبن خىًثي 

  اوتـبس پيبم َبي آمًصؿي دس وبوبل خًد مشالجتي 

 تـىيل چىذيه وبوبل خًد مشالجتي  ثب مًضًػبت مًسد ويبص مخبعجيه 

استفبدٌ اس َبي جبمغ آمًسش سالمت َمگبوي در كطًر ) بب  : پًضص بزوبمٍ 2َذف ضمبرٌ 

درصذ جمؼيت تحت پًضص 24َبي ارتببط جمؼي، فضبي مجبسي ي ...( بٍ ميشان  رسبوٍ  
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پبيص ي 

 ارسضيببي

  ، ثشسػي تؼذاد پيبم َب ي مغبلت آمًصؿي دسج ؿذٌ دس سػبوٍ َبي محسي ، كذاي ػيمبي اػتبوي ، ايميل َب

 پيبمه َب ، پيبم َبي اسائٍ ؿذٌ اص عشيك وبوبل خًدمشالجتي 

  ٌوظش ػىدي اص مشدم دس ساثغٍ ثب پيبم  َبي  اسائٍ ؿذ 

 ايجبد اوگيشٌ
  ٍتمذيش ي تـىش اص َمىبسان فؼبل دس ثشوبم 

  ٍتمذيش ي تـىش اص سػبوٍ َبي َمىبس دس ثشوبم 
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 فعالیت استراتصي

ي  آمًسش

 اطالع رسبوي

  ييظٌ  –سيصوبمٍ َبي محسي  –اعالع سػبوي ػبيتُبي ػالمت ي سػبوٍ َبي خمؼي )كذا ي ػيمب محسي

 وبمٍ َب(

  سػبوي آمًصؿي اص عشيك ػبيت داوـگبٌاعالع 

 اعالع سػبوي آمًصؿي اص عشيك تُيٍ ي تًصيغ سػبوٍ َبي آمًصؿي 

  اعالع سػبوي ي آمًصؽ اص عشيك ثشگضاسي خسؼبت آمًصؽ گشيَي 

پبيص ي 

 ارسضيببي

 پبيؾ ي اسصؿيبثي خسؼبت آمًصؿي ثشگضاس ؿذٌ دس ػغًح محيغي دس عي وظبستُب 

  اثشثخـي سػبوٍ َب( –پبيؾ ي اسصؿيبثي سػبوٍ َبي تًصيغ ؿذٌ )وحًٌ تًصيغ 

 اودبم ػىدؾ ػًاد ػالمت ثضسگؼبالن دس ػغح اػتبن ي تدضيٍ ي تحسيل وتبيح 

 ثشوبمٍ سيضي مذاخسٍ اي مجتىي ثش ؿًاَذ ثشاي ثُجًد ؿبخق ػًاد ػالمت 

 درصذ 4/71: افشايص سًاد سالمت مزدم بٍ ميشان  3َذف  ضمبرٌ
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 فعالیت استراتصي

 َمبَىگي

  اودبم مىبتجٍ، ثشگضاسي خسؼٍ تًخيُي دسين ثخـي دس ساثغٍ ثب اخشاي وظبم خبمغ آمًصؽ ػالمت دس

 مذاسع

 ثشگضاسي خسؼبت ثيه ثخـي ي ساثغٍ ثب اخشاي ثشوبمٍ وظبم خبمغ آمًصؿي ػالمت دس مذاسع 

  يه ع سا اخشا وشد ي َمبَىگي ثب مؼئًلمذاسؿىبػبيي وٍ مي تًان دس آن وظبم خبمغ آمًصؽ ػالمت دس

 مذاسع 

 تـىيل ؿًساي استمبي ػالمت دس مذاسع 

 آمًسش

 ثشگضاسي خسؼبت آمًصؿي خُت وبسوىبن ثُذاؿتي دس ساثغٍ ثب اخضاسي ثشوبمٍ آمًصؿي دس مذاسع 

 ثب ثشگضاسي خسؼبت آمًصؿي خُت مشثيبن مذاسع/ مشثيبن ثُذاؿت/ مذيشان مذاسع مدشي ثشوبمٍ دس ساثغ ٍ

 خًد مشالجتي )اػضبي ؿًساَبي استمبي ػالمت مذاسع(

  تُيٍ محتًاي آمًصؿي )وتبثچٍ، پمست، پًػتش( خُت اسائٍ آمًصؽ َب دس مذاسع مدشي دس ساثغٍ ثب خًد

 مشالجتي

 ثشگضاسع خسؼبت آمًصؿي خُت ايليبء داوؾ آمًصان مذاسع مدشي دس ساثغٍ ثب خًد مشالجتي 

 ويبسسىجي
  آمًصؿي اص داوؾ آمًصان / مشثيبن / يالذيه دس مذاسع مدشياودبم ويبصػىدي 

 تؼييه ايلًيت َب ي تُيٍ خذيل گبوت آمًصؿي ثب تًخٍ ثٍ وتبيح ويبصػىدي دس مذاسع مدشي 

پبيص ي 

 ارسضيببي

  ٍاودبم ثبصديذ ي وظبست اص مذاسع مدشي ثشوبمٍ ي اسائ 

 تـىيل ػيؼتم َبي وظبستي 

  َب، دفبتش مشثًط ثٍ اخشاي ثشوبمٍ َبي آمًصؿي دس مذاسعثشسػي مؼتىذات، فشم َب، گضاسؽ 

 ٍثشسػي ثشوبمٍ ػمسيبتي استمبء ػالمت مذاسع ي اسائٍ ملبحجٍ ثب داوؾ آمًصان/ مشثيبن ثب اخشاي ثشوبم 

 ايجبد اوگيشٌ
 .تمذيش ي تـىش اص َمىبسان ثُذاؿتي ي آمًصؽ ي پشيسؽ وٍ دس اخشاي ثشوبمٍ َمىبسي خًثي داؿتٍ اوذ 

 تـىش اص ػفيشان ػالمت داوؾ آمًص تمذس ي 

 سمذارار وظبم جبمغ آمًسش سالمت در :  استقز4َذف ضمبرٌ 
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 فعالیت استراتصي

 َمبَىگي

  تـىيل وميتٍ ػبمبوذي سػبوٍ َبي آمًصؽ ػالمت دس ػغح مؼبيوت ثُذاؿتي داوـگبٌ، مشوض ثُذاؿت

 ؿُشػتبن َب

  ػبل 1كذيس اثالؽ خُت اػضبء وميتٍ ثٍ مذت 

  اسػبل ثشوبمٍ صمبن ثىذي وميتٍ ػبمبوذَي سػبوٍ َبي آمًصؽ ػالمت ثٍ وسيٍ ياحذَبي مؼبيمت ثُذاؿتي

 ي مشوض ثُذاؿت ؿُشػتبن َب

 آمًسش

  ٍاسػبل آييه وبوٍ وميتٍ ػبمبوذَي سػبوٍ دس حًصٌ مؼبيوت ثُذاؿت، ساَىمبي ػبمبوٍ مذاسع، ثٍ وسي

 َبي تبثؼٍ خُت ثُشٌ ثشداسي الصم. ياحذَبي مؼبيوت ثُذاؿتي، مشوض ثُذاؿت ؿُشػتبن

 اسػبل فشايىذ تًليذ سػبوٍ ثٍ وسيٍ ياحذَبي مؼبيمت ثُذاؿت ي مشوض ثُذاؿت ؿُشػتبن َب 

  ثشگضاسي ديسٌ آمًصؿي غيشحضًسي اسصؿيبثي سػبوٍ خُت اػضبي وميتٍ ػبمبوذَي سػبوٍ َبي آمًصؽ

 ػالمت دس كًست ويبص

 ويبسسىجي
  سػبوٍ َبي آمًصؿي وٍ دس ػبل ويبص ثٍ تًليذ داسد.اودبم ويبصػىدي ي تؼييه ليؼت 

پبيص ي 

 ارسضيببي

 ٍثشسػي فشآيىذ سػبوٍ َبي تًليذ ؿذٌ، فشم َب ي چه ليؼت َبي مشثًع 

 ٍعشاحي فشم َبي مًسد ويبص خُت تًليذ سػبو 

 ثشسػي كًستدسؼبت وميتٍ َبي ػبمبوذَي سػبوٍ َب ي اسائٍ ي گضاسؽ 

تطکيل ببوک 

 اطالػبتي
  ثبوه اعالػبتي اص سػبوٍ َبي تًليذيتـىيل 

 ايجبد اوگيشٌ
 .كذيس گًاَي خُت افشادي وٍ سػبوٍ ثش اػبع فشايىذ مـخق ؿذٌ تًليذ داؿتٍ اوذ 

 .تمذيش ي تـىش اص افشادي وٍ مـبسوت خًثي دس تًليذ سػبوٍ داؿتٍ اوذ 

 تمذيش ي تـىش اص اػضبي فؼبل وميتٍ ػبمبوذَي سػبوٍ َبي آمًصؽ ػالمت 

 ؼت امتيبص تًليذ سػبوٍ دس اسصؿيبثي ػبالوٍ وبسوىبنپيگيشي و 

 ارتقبءِ كيفيت رسبوٍ َبي آمًسش سالمت:   5َذف ضمبرٌ 
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 فعالیت استراتصي

 َمبَىگي

  ثشگضاسي خسؼٍ َمبَىگي ي ػمذ تفبَم وبمٍ َب ثب ثُضيؼتي دس ساثغٍ ثب اخشاي ثشوبمٍ آمًصؽ دس مُذوًدن

 َب

 ثشگضاسي خسؼٍ َمبَىگي خُت اخشاي ثشوبمٍ ثب وبسؿىبػبن آمًصؽ ػالمت ي مشثيبن مُذوًدن َب 

 آمًسش

 تُيٍ محتًاي آمًصؿي، عشح دسع خُت اخشاي ثشوبمٍ آمًصؿي 

 آمًصؽ مشثيبن مُذوًدن َب 

 اخشاي ثشوبمٍ آمًصؿي دس مُذ وًدن ثٍ وًدوبن پيؾ دثؼتبوي تًػظ مشثيبن مُذوًدن 

پبيص ي 

 ارسضيببي

 ٍعشاحي پشػـىبمٍ اسصؿيبثي ثشوبم 

 اودبم ثبصديذ ي ثشسػي مؼتىذات، گضاسؿبت 

 ملبحجٍ ثب وًدوبن/ مشثيبن 

 ٌتدضيٍ ي تحسيل پشػـىبمٍ َبي تىميل ؿذ 

 استمبي ػغح آگبَي ي ػمىشد وًدوبن مُذ وًدوي دس ساثغٍ ثب خًدمشالجتي:   6َذف ؿمبسٌ 
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جدول فعالیت هاي تفضیلی
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 : 5هدف ضماره 

 درصد جمعیت تحت پوضص 02پوضص برنامه ملی خود مراقبتی در 

 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

 
ثشسػي 

 كًستدسؼبت

وبسؿىبػبن ػتبدي 

 ثُذاؿتيمؼبين 

ػخىشاوي ي 

 تًخيٍ ثشوبمٍ

 94آرس مبٌ 

 

اتبق مؼبين 

ثُذاؿتي/ ػبله 

 خسؼبت

 آمًصؽ ػالمت

ثشگضاسي خسؼٍ دسين ثخـي ثب مؼبين ثُذاؿتي، مؼبين فىي ي 

ػبيش وبسؿىبػبن مؼبيوت ثُذاؿتي دس خلًف اخشاي ثشوبمٍ 

 خًدمشالجتي

1 

 

ثشسػي ليؼت 

حضًس ي غيبة 

 كًستدسؼبت

وبسؿىبػبن آمًصؽ 

 ػالمت
 خسؼٍ

دي  14ي  13

 94مبٌ 

ػبله اختمبػبت/ 

مشوض ثُذاؿت 

 ؿُشػتبن ثيشخىذ

 آمًصؽ ػالمت
ثشگضاسي خسؼٍ تًخيُي خُت وبسؿىبػبن آمًصؽ ػالمت 

 داوـگبٌ
2 

 
ثشسػي مىبتجٍ اودبم 

 ؿذٌ

وسيٍ وبسوىبن 

 ثُذاؿتي
 آمًصؽ ػالمت --- 94دي مبٌ  اسػبل فبيل

مشالجتي، چه ليؼت  اسػبل دػتًسالؼمل اخشايي ثشوبمٍ خًد

 َب ي فشم َب ثٍ ؿجىٍ َبي ثُذاؿت ي دسمبن تبثؼٍ
3 

 
ثشسػي مىبتجٍ اودبم 

 ؿذٌ

وسٍ وبسوىبن 

 مؼبيوت ثُذاؿتي
 آمًصؽ ػالمت --- 94دي مبٌ  اسػبل فبيل

اسػبل دػتًسالؼمل اخشايي ثشوبمٍ خًد مشالجتي ثٍ ػبيش ياحذ 

 َبي مؼبيوت ثُذاؿتي
4 

 --- 94دي مبٌ  كذيس اثالؽ ثُذاؿتيوبسوىبن  ثشسػي اثالؽ َب 

مؼبين ثُذاؿتي/ 

سؤػبي ؿجىٍ يب 

 مؼبين ثُذاؿتي

تـىيل وميتٍ خًد مشالجتي، كذيس اثالع ي تؼييه ؿشح 

 يظبيف اػضبءِ وميتٍ
5 

 آمًصؽ ػالمت --- 94دي مبٌ  مىبتجٍ مؼبين  ثُذاؿتي ثشسػي مىبتجٍ 
 پيگيشي عشح ثشوبمٍ خًد مشالجتي دس وبسگشيٌ ػالمت ي

 امىيت محتًايي اخشاي ثشوبمٍ خًدمشالجتي
6 

 
ثشسػي 

 كًستدسؼبت

مذيشان اداسات/ 

 ؿًساَب

تـىيل خسؼٍ ي 

تًخيٍ اخشاي 

 ثشوبمٍ

 94دي مبٌ 
ػبله خسؼبت 

 مؼبيوت ثُذاؿتي
 آمًصؽ ػالمت

ؿًساَب ي ...(  -وُبدَب -ثشگضاسي خسؼٍ ثيه ثخـي )ػبصمبن َب

 دس ساثغٍ ثب اخشاي ثشوبمٍ خًدمشالجتي
7 
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 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

  ثشسػي ليؼت 
خمغ آيسي 

 اعالػبت

دي ي ثُمه مبٌ 

94 
 8 تُيٍ خذيل اعالػبتي مًسد ويبص اخشاي ثشوبمٍ خًد مشالجتي آمًصؽ ػالمت ---

 
ثشسػي تفبَم وبمٍ 

 َب
 ػمذ تفبَم وبمٍ ػبصمبن َب / ؿًساَب

 – 94ثُمه 

 94خشداد 
 آمًصؽ ػالمت ---

پيگيشي ػمذ تفبَم وبمٍ ثب ػبصمبن َبي ديلتي ي غيشديلتي دس 

ساػتبي اخشاي ثشوبمٍ خًد مشالجتي اختمبػي / ػبصمبوي/ 

 خًديبسي

9 

 
ثشسػي سػبوٍ َبي 

 تًليذ ؿذٌ

مذيشان ػالمت 

وبسوىبن اداسٌ 

 ؿًساَب/ ػمًم مشدم

عشاحي پًػتش/ 

 وم ست

دي ي ثُمه  

94 
 10 عشاحي پًػتش/ وم ست دس ساثغٍ ثب اخشاي ثشوبمٍ خًد مشالجتي آمًصؽ ػالمت ---

 

ثشسػي ثشوبمٍ ثؼيح 

اعالع سػبوي تذييه 

ؿذٌ ي فؼبليت َبي 

 اودبم ؿذٌ

 --- 95اسديجُـت   ػمًم مشدم

آمًصؽ ػالمت 

ثب َمىبسي 

 ياحذَبي مشتجظ

اخشاي وم يه اعالع سػبوي ثشاي خست مـبسوت خبمؼٍ دس 

 اخشاي ثشوبمٍ خًد مشالجتي
11 

 
ثشسػي پيبم َبي 

 اسػبل ؿذٌ
 12 / ثسًتًث sms/ آمًصؽ ي اعالع سػبوي اص عشيك ايميل  آمًصؽ ػالمت --- عًل ػبل اسػبل پيبم َب ػمًم مشدم

 
ثشسػي پيبم َبي 

 اسػبل ؿذٌ
 ػمًم مشدم

تـىيل وبوبل ي 

 اسػبل پيبم

ي عًل  94دي 

 95ػبل 
 13 تـىيل وبوبل خًد مشالجتي ي اسائٍ آمًصؽ آمًصؽ ػالمت ---

 ثُمه مبٌ تُيٍ ليؼت ػمًم مشدم ثشسػي ليؼت 

اتبق آمًصؽ 

ػالمت ػمؼي 

 ثلشي

 آمًصؽ ػالمت
، وبوبل خًد  smsتُيٍ ليؼت ؿمبسٌ تمبع َب خُت اسػبل 

 مشالجتي
14 
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 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

مسئًل 

 اجزا
 رديف َبفؼبليت 

 

ثشسػي مىبتجبت 

 پيگيشي َب

اداسات/ ؿًساَب/ 

 وبسخبودبت

اسػبل  –مىبتجٍ 

ثؼتٍ َبي اعالع 

 سػبوي

 عًل ػبل
مشوض ثُذاؿت اػتبن 

 ي ؿُشػتبن َب

آمًصؽ 

 ػالمت
 15 اعالع سػبوي دس ػغح اداسات/ ؿًساَب/ وبسخبودبت

ثشسػي فشم َبي  

 مشثًعٍ

مؼئًليه اداسات 

 ؿًساَب/ مؼئًليه
 ول اػتبن 95اسديجُـت  َمبيؾ ثشگضاسي

آمًصؽ 

 ػالمت
 16 ثشگضاسي َمبيؾ خًدمشالجتي دس ػغح اػتبن ي ؿُشػتبن َبي تبثؼٍ

ثشسػي تؼذاد  

ؿشوت وىىذگبن دس 

 آصمًن

وبسوىبن 

 ثُذاؿتي
 ثشگضاسي آصمًن

 – 94دي 

 95خشداد 
 ول اػتبن

آمًصؽ 

 ػالمت
 17 ثشگضاسي آمًصؽ غيشحضًسي خًد مشالجتي

 ثشسػي تؼذاد 

ؿشوت وىىذگبن دس 

 آصمًن

وبسوىبن 

 ثُذاؿتي
 ول اػتبن 95عي ػبل  ثشگضاسي آصمًن

آمًصؽ 

 ػالمت

ثشگضاسي آمًصؽ غيشحضًسي ػجه صوذگي ػبلم، ساَىمبي مسي خًد 

 مشالجتي خبوًادٌ
18 

ثشسػي فشم َبي  

وبسگبٌ خسؼٍ 

 آمًصؿي/ مىبتجبت

وبسوىبن 

 ثُذاؿتي

ثشگضاسي خسؼٍ ي 

 وبسگبٌ آمًصؿي

 فشيسديه ي

 95اسديجُـت 

آمًصؽ  ول اػتبن

 ػالمت

ثشگضاسي خسؼبت آمًصؿي حضًسي ثشاي وبسوىبن ػالمت )صيح خًد 

 مشالجتي، ػبمبوٍ خًد مشالجتي فشدي دس پًستبل مسي خًد مشالجتي(

19 

 -ثشسػي فشم َب  

 مىبتجبت

وبسوىبن 

 ثُذاؿتي

ثشگضاسي خسؼٍ ي 

 وبسگبٌ آمًصؿي

اسديجُـت ي 

 95خشداد 

 آمًصؽ ول اػتبن

 ػالمت

ثشگضاسي ديسٌ آمًصؿي دس ساثغٍ ثب تؼُيل گشي دس گشيٌ َبي خًديبس 

 خُت وبسوىبن ثُذاؿتي

20 

 
 ػمًم مشدم ثشسػي مىبتجبت

اسػبل فيسم َب 

 تيضسَب
 عًل ػبل

مشاوض ي اداسات كذا ي 

 ػيمبي محسي

آمًصؽ 

 ػالمت

اسائٍ تيضسَب ي فيسم َبي آمًصؿي ثٍ كذا ي ػيمبي اػتبوي، مشاوض 

 ثُذاؿتي دسمبوي اداسات، ثيمبسػتبن َب، مُذوًدن َب
25 
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 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

 --- عًل ػبل تُيٍ ييظٌ وبمٍ ػمًم مشدم ثشسػي ييظٌ وبمٍ َب 

آمًصؽ ػالمت ثب 

َمىبسي ػبيش 

 ياحذَب

 26 تُيٍ ييظٌ وبمٍ

 مؼتىذاتثشسػي  

وبسوىبن 

ثُذاؿتي / 

 ػفيشان ػالمت

 مؼبيوت ثُذاؿتي عًل ػبل خشيذ
آمًصؽ ػالمت 

 امًس مبلي
 27 خشيذ پىيح َبي آمًصؿي

 ثشسػي مؼتىذات 

ػمًم مشدم/ 

وبسوىبن 

 ثُذاؿتي

تُيٍ ي عشاحي 

ثؼتٍ َبي 

 آمًصؿي

 مؼبيوت ثُذاؿتي عًل ػبل

آمًصؽ ػالمت ثب 

َمىبسي ػبيش 

 ياحذَب

 28 آمًصؿي ي اعالع سػبويتُيٍ پىيح َبي 

 

ثشسػي مؼتىذات / 

فشم َبي مشثًعٍ 

تؼذاد پشػىل 

 آمًصؽ ديذٌ

وبسوىبن 

 ثُذاؿتي

ثشگضاسي آمًصؽ 

حضًسي ي غيش 

 حضًسي

ثشگضاسي آمًصؽ حضًسي/ غيش حضًسي دس ساػتبي  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن عًل ػبل

 تًاومىذػبصي وبسوىبن

29 

 

مشاوض اسائٍ  ثشسػي ليؼت

 خذمبت

ثشسػي ي تدضيٍ ي 

 تحسيل

آمًصؽ ػالمت  ول اػتبن 94ثُمه 

َمبَىگي ي 

 گؼتشؽ

ثشآيسد ويشيَبي اوؼبوي مًسد ويبص/ تدُيضات/ فشم َبي مشثًعٍ 

 اػتجبسات مًسد ويبص خُت اخشاي ثشوبمٍ

30 

 

مشاوض اسائٍ  ثشسػي مىبتجبت

 خذمبت

آمًصؽ ػالمت  ول اػتبن 94ثُمه  مىبتجٍ

َمبَىگي ي 

 گؼتشؽ

 31 الصم ثشاي تأميه تدُيضات، امىبوبت، اػتجبساتپيگيشي 

 
ػفيشان ػالمت/  ثشسػي مؼتىذات

 مشالجيه ػالمت

 32 اودبم ويبصػىدي آمًصؿي اص ػفيشان ػالمت/ مشالجيه ػالمت آمًصؽ ػالمت ول اػتبن 95عي ػبل  ويبصػىدي
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ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف َبفؼبليت  مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

ثشسػي چه  

 ليؼت ي پؼخًساوذ

اودبم ثبصديذ ثش اػبع چه ليؼت ي اسائٍ پؼخًساوذ دس وسيٍ  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن عي ػبل ثبصديذ اسائٍ دَىذگبن خذمبت

 ػغًح

33 

ثشسػي چه  

 ليؼت ي پؼخًساوذ

ػبصمبن َبي حبمي 

 ػالمت

وظبست ي 

تىميل چه 

 ليؼت

اسصؿيبثي ػمسىشد ػبصمبن َبي حبمي ػالمت تحت پًؿؾ  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن پبيبن ػبل

خًدمشالجتي َش ػٍ ػبل يه ثبس تًػظ  عجك چه ليؼت

 وبسؿىبػبن آمًصؽ ي استمب ػالمت

34 

عشاحي ي اخشاي مذاخالت ثشاي ثُجًد ؿبخق َبي  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن عي ػبل تذييه ثشوبمٍ ؿًساَب ثشسػي ثشوبمٍ 

 خًدمشالجتي دس كًست ويبص

35 

ثشسػي چه  

 ليؼت ي پؼخًساوذ

وظبست ي  ؿًساَب

تىميل چه 

 ليؼت

اسصؿيبثي خبسخي ػمسىشد ؿًساَبي ؿُشي/ سيػتبيي ي  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن پبيبن ػبل

ؿًسايبسي َب حبمي ػالمت تحت پًؿؾ عجك چه ليؼت َش 

 ػٍ ػبل يه ثبس

36 

ثبصديذ ي تىميل  

 چه ليؼت

تىميل چه  گشيٌ َبي خًديبس

اسائٍ ليؼت ي 

 پؼخًساوذ

وظبست ثش ػمسىشد گشيٌ َبي خًديبس ثٍ كًست فلسي ثش اػبع  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن فلسي يه ثبس

 چه ليؼت

37 

كذيس گًاَي حضًس دس خسؼبت آمًصؿي ثشاي وبسوىبن اداسات  آمًصؽ ػالمت  ثؼذ اص خسؼٍ كذيس گًاَي ؿشوت وىىذگبن مـبَذٌ گًاَي 

 آمًصؿيؿشوت وىىذٌ دس ثشوبمٍ َبي 

38 

ثشسػي تمذيشوبمٍ  

 َب/ مىبتجبت

كذيس  افشاد دخيل دس ثشوبمٍ

 تمذيشوبمٍ

 39 تمذيش ي تـىش اص افشاد دخيل دس اخشاي ثشوبمٍ خًدمشالجتي آمًصؽ ػالمت  پبيبن ػبل

ؿشوت وىىذگبن دس  ثشسػي مىبتجبت 

 ديسٌ َبي آمًصؿي

آمًصؿي خُت ؿشوت وىىذگبن دس وبسگبٌ پيگيشي اخز امتيبص  آمًصؽ ػالمت  95اسديجُـت  مىبتجٍ

 َب دس وسيٍ ػبصمبن َب ي اداسات

40 

 41 يشان ػالمتػفپيگيشي خُت اخز امتيبصاتي خُت  آمًصؽ ػالمت   مىبتجٍ ػفيشان ػالمت ثشسػي مىبتجبت 
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 : 0 هدف ضماره

 درصد 02هاي جامع آموزش سالمت همگانی به میسان پوضص برنامه 

 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

ثشسػي مغبلت  

 اسائٍ ؿذٌ

دسج پيبم َبي  ػمًم مشدم

 آمًصؿي

آمًصؽ ػالمت  --- عًل ػبل

 سياثظ ػمًمي

َمبَىگي ثب سػبوٍ َبي محسي دس ساثغٍ ثب دسج مغبلت آمًصؿي دس ساػتبي 

 تًاومىذػبصي مشدم

42 

كذا ي ػيمبي  ثشسػي مىبتجبت 

 اػتبوي

ػمذ تفبَم 

 وبمٍ

امًس حمًلي/  --- 95عي ػبل 

 آمًصؽ ػالمت

پيگيشي ػمذ تفبَم وبمٍ ثب كذا ي ػيمبي خشاػبن خىًثي دس ساثغٍ ثب ثشوبمٍ 

 َبي آمًصؽ ي اعالع سػبوي

43 

ثشسػي مؼتىذات/  

 مغبلت

آمًصؽ ػالمت  --- عي ػبل  ػمًم مشدم

ثب َمىبسي ػبيش 

 ياحذَب

ثب ػبيش ياحذَبي تخللي، حشاػت، امًس مبلي، سياثظ ػمًمي دس َمبَىگي 

 ساثغٍ ثب مغبلت ي محتًاي آمًصؿي سػبوٍ َبي خمؼي

44 

آمًصؽ ػالمت  --- 95فشيسديه  گشدآيسي ػمًم مشدم ثشسػي 

ثب َمىبسي ػبيش 

 ياحذَب

 45 تُيٍ ثبوه پيبم َبي آمًصؿي

وبسوىبن ثُذاؿتي/  ثشسػي 

 ػمًم مشدم

آمًصؽ ػالمت  --- 95فشيسديه  گشدآيسي

ثب َمىبسي ػبيش 

 ياحذَب

 46 تُيٍ ثبوه محتًاي آمًصؿي

ػمًم مشدم /  ثشسػي ػبيت 

 وبسوىبن

پًستبل  95اسديجُـت  ثبسگزاسي

 داوـگبٌ

 47 لشاس دادن ليىه ػبمبوٍ َبي ػالمت دس كفحٍ اكسي داوـگبٌ Itساثظ 

اعالع سػبوي ي مؼشفي ػبيت َب ي ػبمبوٍ َبي ػالمت دس خبمؼٍ )وبفي وت  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن 95خشداد  اسػبل مغبلت ػمًم مشدم ثشسػي مىبتجبت 

 َب، مذاسع، اداسات، مشاوض ثُذاؿتي دسمبوي(

48 
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 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

ثشسػي ػبيت  

 داوـگبٌ

ػمًم مشدم/ 

 ثُذاؿتيوبسوىبن 

اسديجُـت  تـىيل پبيگبٌ

95 

معاونت 
 بهداشتی

، آمًصؽ  Itساثظ 

 ػالمت

 49 تـىيل پبيگبٌ اعالع سػبوي خًدمشالجتي دس كفحٍ اكسي داوـگبٌ

ثشسػي ػبيت  

 داوـگبٌ

ػمًم مشدم/ 

 وبسوىبن ثُذاؿتي

تـىيل ثبوه 

 اعالػبتي

مؼبيوت  95خشداد 

 ثُذاؿتي

، آمًصؽ  Itساثظ 

 ػالمت

 50 سػبوٍ َبي آمًصؿي دس كفحٍ اكسي داوـگبٌتـىيل ثبوه 

ثشسػي ايميل  

َبي اسػبل 

 ؿذٌ

عي ػبل  اسػبل ايميل وبسوىبن اداسات

 1مبَيبوٍ 

 پيبم

مؼبيوت 

 ثُذاؿتي

 51 اسػبل پيبم َبي آمًصؿي ثٍ وبسوىبن اداسات اص عشيك ايميل آمًصؽ ػالمت

ثشسػي پيبم  

َبي اسػبل 

 ؿذٌ

مؼبيوت  ػبلعي  اسػبل پيبمه ػمًم مشدم

 ثُذاؿتي

 52 اسػبل پيبم َبي آمًصؿي اص عشيك اسػبل پيبمه ػمؼي ثلشي

ثشسػي پيبم  

َبي پخؾ 

 ؿذٌ

پخؾ ي ضجظ پيبم  ػمًم مشدم

اسػبل پيبم ثٍ  -

 كذا ي ػيمب

مؼبيوت  عي ػبل

 ثُذاؿتي

سياثظ ػمًمي/ 

 آمًصؽ ػالمت

اص دسج پيبم َبي آمًصؿي ثٍ كًست صيشوًيغ ػيمبي محسي ي پخؾ پيبم 

 عشيك ساديً خشاػبن خىًثي

53 

پيبم َبي اسػبل  

 ؿذٌ

 54 اوتـبس پيبم َبي آمًصؿي دس وبوبل خًدمشالجتي آمًصؽ ػالمت    
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 : 9 هدف ضماره

 افسایص سواد سالمت 

 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي

گزيٌ 

 َذف
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا

دس پيبم َبي اسائٍ ؿذٌ  

 سػبوٍ َب

اعالع سػبوي دس سػبوٍ  ػمًم مشدم

 َب

سياثظ ػمًمي/ آمًصؽ  ول اػتبن عي ػبل

 ػالمت

اعالع سػبوي ػبيت َبي ػالمت دس سػبوٍ َبي خمؼي 

ييظٌ وبمٍ  -سيصوبمٍ َبي محسي –)كذا ي ػيمبي محسي 

 َب(

55 

ثشسػي عشح دسع َب،  

كًستدسؼبت، فشم 

 َبي آمبسي

ثشگضاسي خسؼبت  ػمًم مشدم

 آمًصؿي

وسيٍ وبسوىبن  ول اػتبن عي ػبل

 ثُذاؿتي

اسائٍ آمًصؽ َب دس والع َبي آمًصؿي ي مشاوض اسائٍ 

 خذمبت

56 

ثشسػي فشم َبي  

 آمبسي/ كًستدسؼبت

وبسوىبن 

 ثُذاؿتي

اسصؿيبثي ي پبيؾ تدضيٍ 

 ي تحسيل ثشسػي

 57 پبيؾ ي اسصؿيبثي دس آمًصؽ َبي گشيَي آمًصؽ ػالمت ول اػتبن مبٍَ 6

آمبس اودبم پشيطٌ َبي  ػمًم مشدم ثشسػي پًسيصال 

 تحميمبتي

 58 اودبم ػىدؾ ػًاد ػالمت دس ػغح اػتبن آمًصؽ ػالمت ول اػتبن 94ثُمه 

ثشسػي ثشوبمٍ مذاخسٍ  

 اي تذييه ؿذٌ

ػٍ مبٍَ ديم  تذييه ثشوبمٍ مذاخسٍ اي ػمًم مشدم

 ػًم چُبسم

آمًصؽ ػالمت ثب  ول اػتبن

 َمىبسي ػيبس ياحذَب

ثشوبمٍ سيضي مذاخسٍ اي مجتىي ثش ؿًاَذ ثشاي ثُجًد 

 ؿبخق ػًاد ػالمتي

59 

 

 



 برنامه عملیاتی خودمراقبتی 

 

 35  گروه آموزش و ارتقاء سالمت / دانطگاه علوم پسضکی و خدمات درمانی بیرجند

 

 : 2هدف ضماره 

 % مدارض02استقرار نظام جامع آموزش سالمت در 

 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

 –مىبتجٍ  آمًصؽ ي پشيسؽ ثشسػي مىبتجبت 

 -پيگيشي 

 َمبَىگي

آمًصؽ ػالمت /  مؼبيوت ثُذاؿتي 95اسديجُـت 

 ثُذاؿت مذاسع

اودبم مىبتجٍ، پيگيشي دس ساثغٍ ثب اخشا ي اػتمشاس 

 وظبم خبمغ آمًصؽ ػالمت دس مذاسع

60 

ثشسػي  

 كًستدسؼبت

مىبتجٍ  آمًصؽ ي پشيسؽ

 كًستدسؼبت

َمبَىگي اخشاي ثشوبمٍ آمًصؿي ثشگضاسي خسؼٍ  آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي 95اسديجُـت 

 دس مذاسع

61 

ثشسػي ثبوه َبي  

 اعالػبتي

تُيٍ ثبوه  داوؾ آمًصان

 اعالػبتي

آمًصؽ ػالمت /  مؼبيوت ثُذاؿتي 95فشيسديه 

 ثُذاؿت مذاسع

ؿىبػبيي مذاسع ي تُيٍ ثبوه اعالػبتي مذاسع 

 وٍ دس آن ثشوبمٍ آمًصؿي لشاس اػت اخشا ؿًد.

62 

ثشسػي  

 كًستدسؼبت

اػضبي ؿًساي استمبي 

 ػالمت

آمًصؽ ػالمت /  ول اػتبن 95اسديجُـت  تـىيل خسؼٍ

 ثُذاؿت مذاسع

 63 تـىيل ؿًساي استمبي ػالمت مذاسع

داوؾ آمًصان / مشثيبن  ثشسػي مؼتىذات 

 ي يالذيه

آمًصؽ ػالمت /  ول اػتبن 95مُش  ويبصػىدي

 ثُذاؿت مذاسع

اودبم ويبصػىدي آمًصؿي اص داوؾ آمًصان / 

 مشثيبن/ يالذيه دس مذاسع مدشي

64 

ثشسػي خذيل  داوؾ آمًصان ثشسػي مؼتىذات 

 گبوت

لًيت َب ي تُيٍ خذيل گبوت آمًصؿي ثب يتؼييه ا آمًصؽ ػالمت ول اػتبن 95مُش 

 تًخٍ ثٍ ويبصػىدي دس مذاسع مدشي

65 

ثشسػي  

 كًستدسؼبت

ثشسػي  وبسوىبن ثُذاؿتي

 خسؼبت

ثُمه  – 95آثبن 

95 

آمًصؽ ػالمت ثب  ول اػتبن

 َمىبسي ػبيش ياحذَب

ثشگضاسي خسؼبت آمًصؿي خُت وبسوىبن 

ثُذاؿتي دس ساثغٍ ثب اخشاي ثشوبمٍ آمًصؽ 

 ػالمت دس مذاسع

66 

ثشسػي  

 كًستدسؼبت

ثشسػي  مشثيبن مذاسع مذيشان

 كًستدسؼبت

آمًصؽ ػالمت ثب  ول اػتبن ثُمه -آثبن 

َمىبسي ػبيش ياحذَب / 

 ثُذاؿت مذاسع

خسؼبت آمًصؿي خُت مشثيبن مذاسع، ثشگضاسي 

مشثيبن ثُذاؿت/ مذيشان/ اػضبي ؿًساي استمبي 

 ػالمت

67 
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ريش پبيص ي  

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

ثشسػي  

 كًستدسؼبت

ؿُشيًس  –خشداد  ثشسػي محتًا داوؾ آمًصان

95 

آمًصؽ ػالمت ثب  ول اػتبن

َمىبسي ػبيش 

 ياحذَب

تُيٍ محتًاي آمًصؿي خًد مشالجتي خُت اسائٍ 

 آمًصؽ َب دس مذاسع

68 

ثشسػي  

 كًستدسؼبت

ثشسػي  ايليبء داوؾ آمًصان

 كًستدسؼبت

ثُمه -آثبن  آمًصؽ ػالمت ثب  ول اػتبن 

َمىبسي ػبيش 

 ياحذَب

ثشگضاسي خسؼبت آمًصؿي خُت ايليبءِ داوؾ 

 آمًصان مذاسع

69 

اػفىذ -مُش   ثشسػي فشم َب ػالمتػفيشان  ثشسػي مؼتىذات  آمًصؽ ػالمت /  ول اػتبن 

 ثُذاؿت مذاسع

 70 وتخبة ػفيشان ػالمت ي اسائٍ آمًصؽ َب ثٍ آوبن

آمًصؽ ػالمت ثب  ول اػتبن فلسي وم يه داوؾ آمًصان ثشسػي مؼتىذات 

َمىبسي ػبيش 

 ياحذَب

عشاحي ي اخشا، اسصؿيبثي وم يه َبي فلسي دس 

 ػبل(وم يه دس  4مذاسع )

71 

ثشسػي پؼخًساوذ  

 ي چه ليؼت

آمًصؽ ػالمت /  ول اػتبن عي ػبل ثبصديذ مذاسع

 ثُذاؿت مذاسع

اودبم ثبصديذ ي وظبست اص مذاسع مدشي ثشوبمٍ ي 

 اسائٍ پؼخًساوذ

72 

ثشسػي ثشوبمٍ  

ػمسيبتي / 

 پؼخًساوذ

ػمسيبتي استمبء ػالمت دس مذاسع ثشسػي ثشوبمٍ  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن آثبن مبٌ تذيًن ثشوبمٍ داوؾ آمًصان

 ي اسائٍ پؼخًساوذ

73 

كذيس  وبسوىبن ثشسػي مىبتجبت 

 تمذيشوبمٍ

 74 تمذيش ي تـىش اص افشاد دخيل دس اخشاي ثشوبمٍ آمًصؽ ػالمت ول اػتبن پبيبن ػبل

كذيس  داوؾ آمًصان ثشسػي مىبتجبت 

 تمذيشوبمٍ

 75 ػفيشان ػالمت داوؾ آمًصتمذيش ي تـىش اص  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن پبيبن ػبل
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 :1هدف ضماره 

 ارتقاي كیفیت رسانه هاي آموزضی

 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

ثشسػي  

كًستدسؼبت / 

 مؼتىذات

سػبوٍ َبي آمًصؿي تـىيل وميتٍ ػبمبوذَي  آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي فشيسديه تـىيل خسؼٍ سػبوٍ َب

 ػالمت ي اسػبل كًستدسؼٍ

76 

اسػبل ثشوبمٍ صمبن ثىذي وميتٍ ػبمبوذَي سػبوٍ  آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي فشيسديه اسػبل ثشوبمٍ وبسوىبن ثشسػي مىبتجبت 

َبي آمًصؽ ػالمت ثٍ وسيٍ ياحذَبي مؼبيوت 

 ثُذاؿتي ي ؿُشػتبن َبي تبثؼٍ

77 

اسػبل آييه  وبسوىبن ثشسػي مىبتجبت 

 وبمٍ

بوذَي سػبوٍ َب، اسػبل آييه وبمٍ وميتٍ ػبم آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي فشيسديه

ثٍ وسيٍ ياحذَب/ ؿُشػتبن  ساَىمبي ػبمبوٍ اسع

 َبي تبثؼٍ

78 

فشايىذ اسػبل فشم اسصؿيبثي وبسگبٌ َبي آمًصؿي ي  آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي فشيسديه اسػبل فشم وبسوىبن ثشسػي مىبتجبت 

 تًليذ سػبوٍ ثٍ وسيٍ ياحذَب / ؿُشػتبن َبي تبثؼٍ

79 

وبسوىبن / اػضبي  ثشسػي مؼتىذات 

 وميتٍ

ثشگضاسي ديسٌ 

 آمًصؿي

 80 ثشگضاسي ديسٌ آمًصؽ غيشحضًسي اسصؿيبثي سػبوٍ آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي تيش

اودبم ويبصػىدي ي تؼييه ليؼت سػبوٍ َبي مًسد  ػالمتآمًصؽ  مؼبيوت ثُذاؿتي اسديجُـت ويبصػىدي وبسوىبن ثشسػي مؼتىذات 

 ويبص

81 

ثشسػي ثبوه  

 اعالػبتي

وبسوىبن/ ػمًم 

 مشدم

تـىيل ثبوه 

 اعالػبتي

 82 تـىيل ثبوه اعالػبتي سػبوٍ َبي تًليذي آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي عي ػبل

اػضبي وميتٍ  ثشسػي مؼتىذات 

 سػبوٍ َب

ثشسػي 

 فشايىذَب

ثشسػي فشايىذ تًليذ سػبوٍ َب/ فشم َب ي چه ليؼت  آمًصؽ ػالمت اػتبنول  عي ػبل

 َب ي اسائٍ پؼخًساوذ

83 
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 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

وٍ سػبتٍ ثش اػبع كذيس گًاَي خُت افشادي  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن پبيبن ػبل كذيس گًاَي وبسوىبن ثشسػي مىبتجبت 

 فشايىذ مـخق ؿذٌ تًليذ داؿتٍ اوذ

84 

كذيس  وبسوىبن ثشسػي مىبتجبت 

 تمذيشوبمٍ

تمذيش ي تـىش اص افشادي وٍ مـبسوت خًثي دس  آمًصؽ ػالمت ول اػتبن پبيبن ػبل

 تًليذ سػبوٍ داؿتٍ اوذ

85 

كذيس  وبسوىبن ثشسػي مىبتجبت 

 تمذيشوبمٍ

تمذيش ي تـىش اص اػضبي فؼبل وميتٍ ػبمبوذَي  ػالمتآمًصؽ  ول اػتبن پبيبن ػبل

 سػبوٍ َب

86 

پيگيشي وؼت امتيبص تًليذ سػبوٍ دس اسصؿيبثي  آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي فشيسديه مىبتجٍ وبسوىبن ثشسػي مىبتجبت 

 ػبمبوٍ وبسوىبن

87 
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 : 6هدف ضماره 

 در رابطه با خودمراقبتیارتقاي سطح آگاهی و عملکرد كودكان مهدكودک 

 َشيىٍ
ريش پبيص ي 

 ارسضيببي
 رديف فؼبليت َب مسئًل اجزا مکبن سمبن ريش اجزا گزيٌ َذف

 
ثشسػي خسؼبت 

 تفبَم وبمٍ
 آمًصؽ ػالمت ول اػتبن ؿُشيًس ثشگضاسي خسؼٍ ثُضيؼتي

ثشگضاسي خسؼٍ َمبَىگي ي ػمذ تفبَم وبمٍ ثب 

دس  ثُضيؼتي دس ساثغٍ ثب اخشاي ثشوبمٍ آمًصؽ

 مُذوًدن َب

88 

 
ثشسػي 

 كًستدسؼبت

وبسؿىبػبن 

 آمًصؽ ػالمت
 آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي مُش ثشگضاسي خسؼٍ

ثشگضاسي خسؼٍ َمبَىگي ثب وبسؿىبػبن آمًصؽ 

 ػالمت ي مشثيبن مُذ وًدن
89 

 وًدوبن ثشسػي مؼتىذات 
تيٍُ محتًا/ عشح 

 دسع/ مؼتىذات
 آمًصؽ ػالمت مؼبيوت ثُذاؿتي اسديجُـت

تُيٍ محتًاي آمًصؽ، عشح دسع خُت اخشاي ثشوبمٍ 

 آمًصؿي
90 

 91 آمًصؽ مشثيبن مُذوًدن َب آمًصؽ ػالمت ول اػتبن     

 
ثشسػي مؼتىذات 

 ي ثبصديذ
 وًدوبن

ػخىشاوي/ داػتبن 

گًيي/ ؿؼش/ ومبؿي/ 

 ثبصي

 آمًصؽ ػالمت ول اػتبن عي ػبل
اخشاي ثشوبمٍ آمًصؿي دس مُذوًدن َب تًػظ مشثيبن 

 مُذوًدن َب
92 

 93 اودبم ثبصديذ ي ثشسػي مؼتىذات ي اسائٍ پؼخًساوذ آمًصؽ ػالمت ول اػتبن عي ثشوبمٍ ثبصديذ ي وظبست مُذ وًدن َب ثشسػي پؼخًساوذ 

 
ثشسػي پشػـىبمٍ 

 َب
 94 اسصؿيبثي ثشوبمٍ ي تحسيل پشػـىبمٍ َب ي ملبحجٍ َب آمًصؽ ػالمت ول اػتبن پبيبن ثشوبمٍ ملبحجٍ وًدوبن

 ثشسػي مىبتجبت 
افشاد دخيل دس 

 ثشوبمٍ
 آمًصؽ ػالمت ول اػتبن پبيبن ثشوبمٍ تمذيشوبمٍ

تمذيش ي تـىش اص پشػىل/ مشثيبن مُذوًدن َبي 

 دخيل دس اخشاي ثشوبمٍ
95 
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 ضاخص هاي پایص و ارزضیابی برنامه 
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 درصذ جمؼيت تحت پًضص 20پًضص بزوبمٍ ملي خًد مزاقبتي در :  1ضبخص َبي پبيص ي ارسضيببي َذف ضمبرٌ 

 

 درصذ 24پًضص بزوبمٍ َبي جبمغ آمًسش سالمت َمگبوي بٍ ميشان :  2ضبخص َبي پبيص ي ارسضيببي َذف ضمبرٌ 

 

 

  درصذ پًضص بزوبمٍ خًدمزاقبتي فزدي •

  سبسمبن َبي غيز ديلتي حبمي سالمتدرصذ  •

  درصذ پًضص بزوبمٍ خًدمزاقبتي سبسمبوي •

  درصذ پًضص بزوبمٍ خًدمزاقبتي اجتمبػي •

  درصذ پًضص بزوبمٍ خًديبري •

  خًديبري سبسمبوي، اجتمبػي، درصذ ببسديذَبي اوجبم ضذٌ اس َز كذام اس بزوبمٍ َبي خًدمزاقبتي فزدي، •

 درصذ سبسمبن ديلتي حبمي سالمت  •
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 ٍدرصذ مُذكًدک َبي مجزي بزوبم 

 ٌدرصذ كًدكبن آمًسش ديذ 

 ٌدرصذ مزبيبن آمًسش ديذ 

 

  درصذ رسبوٍ َب/ مذاخالت آمًسضي استبوذارد در مزحلٍ ايل •

  درصذ رسبوٍ َب/ مذاخالت آمًسضي استبوذارد در مزحلٍ ديم •

  درصذ رسبوٍ َب/ مذاخالت آمًسضي استبوذارد در مزحلٍ سًم •

  رسبوٍ َب/ مذاخالت آمًسضي استبوذارد در مزحلٍ چُبرمدرصذ  •

  درصذ مذاخالت اجتمبع محًر مبتىي بز ويبسسىجي •

 

  در صذ مذارس حبمي سالمت •

  درصذ ببسديذَبي اوجبم ضذٌ اس مذارس مجزي بزوبمٍ •

 

  ميبوگيه امتيبس سًاد سالمت •

  درصذ ببسديذَبي اوجبم ضذٌ در رابطٍ بب بزرسي آمًسضُب •

 



 برنامه عملیاتی خودمراقبتی 

 

 43  گروه آموزش و ارتقاء سالمت / دانطگاه علوم پسضکی و خدمات درمانی بیرجند

 
 

 افشايص سًاد سالمت :  3ضبخص َبي پبيص ي ارسضيببي َذف ضمبرٌ 

 

 مذارس% 20استقزار وظبم جبمغ آمًسش سالمت در :  4ضبخص َبي مزبًط بٍ َذف اختصبصي ضمبرٌ 

 

 ارتقبي كيفيت رسبوٍ َبي آمًسضي:  5ضبخص َبي مزبًط بٍ َذف اختصبصي ضمبرٌ 

 ارتقبي سطح آگبَي ي ػملکزد كًدكبن مُذكًدک در رابطٍ بب خًدمزاقبتي:  6ضبخص َبي مزبًط بٍ َذف ضمبرٌ 
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