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 مقدمه
ارزش اقتصرايي و اولوطر   امعره اطرايرياتامين مراقبتهاي بهداشتي اوليه با توجه به شرراط  جرراييراطي ا اجتعراوي و يري جري ج

بهداشتي يرمايي اطجاب مي يعاطد كه با استفايه از تجارب قبلي خوي و ساطر كشورياي جهان ضرعن رواطر  اياب و     خدمات

براورين ييازياي اساسي بهداشتي يرمايي مريم بخصرو  ير يارار روسرتاطي و ممرروم  روش م اسبي براي س ن يري جي جامعه

ييازم دان اطن خدمات بتواي د ير ياخل طك يظرام م جرجا از ضرروري تررطن مراقبتهراي بهداشرتي يرمرايي ير  يته شويتابكار گر

ر يظامي كه پي رطزي شده اس  اولين سطح تعاس جامعه با واحردياي رسرعي كشرور ا  خايره يسطوح مختلف برخوريار شويد 

واحدي مجتار ير روستا اسر  كره تمر  يظرارت مركرز بهداشرتي  اس  . خايه بهداش  ياي بهداش  و مراكز بهداشتي يرمايي

 يرمايي يعالي  مي ك د .

ييروي ايجايي ير خايه ياي بهداش  بهورزان )زن و مري( بومي يجت د كه بر اساس ضواب  و ماررات خاصي ايتخاب و پريطرش  

ش بهورزي به و روان طكري از واحرديا سرتايي اموزشهاي الزم را ير مركز اموزش بهورزي يرا  مي گيريد . مركز اموزو    شده

 شهرستان تم  يظارت مجتايا رطيس مركز بهداش  شهرستان اياره ميشوي.   مركز بهداش 

با توجه گجتريگي خدمات ارائه شده توس  بهورزان لزوم اموزش مداوم ايان پس از يارغ التمصيلي ييز كامال ممجوس بويه و 

 كه اموزش بهورزي اطن وظيفه را ير ك ار جيب و تربي  ايان به وهده ياري ير سيجتا ياريخا  متولي  يياز به

 : اهداف   
 و مربي ا مراقب سالم  تربي  بهورز    

 باز اموزي مداوم  بهورزان و مربيان خايه ياي بهداش     

   ارزشيابي بهورزان و مربيان    

 : فرايندها    
   و مراقب سالم   تربي  بهورز (1

 بهورزان و مربيانباز اموزي  (2

 ارزشيابي بهورز و مربي  (3

  بريامه سااليه يظارتي خايه ياي بهداش (4

 و مراقب سالمت  فرايند تربیت بهورز - 1

مراكز اموزش بهورزي يا زمان با تشكيل شبكه ياي بهداش  و يرمان ير كشور تشكيل گريطديد تا با تربي  بهورزان موري يياز 

ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتي را تامين يعاط د. اطن مراكز ير ك ار اطن مجروولي  خطيرر خويشران سيجتا ا ييروي ايجايي سطح اول 

اولرين مركرز امروزش  65وظيفه بازاموزي و اموزش مداوم بهورزان و مربيان خايه ياي بهداش  را ييز به وهده گريت د. ير سال 

ن شرقي تاسيس گريطديد و با توجه به گجترش شبكه ياي بهداش  و بهورزي ير شهرستان مراغه و تبرطز از توابع استان اذرباطجا

خايه بهداش  به ييبال تشكيل مركز اموزش بهورزي شهرستايهاي مراغه و تبرطز  1006بهورز و اطجاي  2030يرمان و يياز استان به 

و اطجراي خايره يراي بهداشر  ير  ير اكثر شهرستايهاي استان مركز اموزش بهورزي تاسيس و اقدام به بهورزگيري و تربي  ايها

 شهرستايهاي خوي مطابق طرح گجترش شبكه ياي بهداش  و يرمان يعوييد.

ير چ د كه از يعان ابتداي تشكيل مراكز اموزش بهورزي والوه بر بهورزگيري وظاطف بازاموزي و اموزش مداوم ويظارت برر 

بوي ولي تشكيالت سازمايي اطرن مراكرز بيشرتر برر ممرور تربير   كار بهورزان يارغ التمصيل ييز بر وهده اطن مراكز گياشته شده

سرال كره تارطبرا بهرورزان مروري ييراز اسرتان پريطرش و تربير   20بهورز ب ا گياريه شده بوي و يعين امر باوث گريطد كه بعد از 

بهورزي كه برا مهرارت ير  گريطديد وعال ير شهرستايها به لماظ ودم يياز به بهورزان جدطد از يعكاران شاغل ير مراكز اموزش

امر اموزش و يظارت و كجب تجارب ارزشع د از م ابع ايجايي شاطجته و ياراي يايش و مهارت باال ممجوب مي شرويدا اسرتفايه 

 مطلوب بععل يياطد.



( و  ان روز  رطال ير سال 110000000از طرف يطجر توجه به يزط ه باالي يجهداري طك مركز اموزشي بهورزي يعال ) حدويا 

يفر از ير شهرستان ( و ييز امكايات كرا برخري از مراكرز  4يياز كعتر اغلب شهرستايها به ترتيب بهورز ) ير ير سال بطور متوس  

اموزش بهورزي چه از يظر يضاي ييزطكي م اسب و ييروي ايجايي مت اسب و مجرب ا مركز بهداشر  اسرتان را وايار بره اجرراي 

مركرز ياراي  3يار   1335مركز اموزش بهورزي موجوي ير شهرسرتان ير سرال  13براي مثال از پروژه شهرستايهاي معين يعوي. 

تجهيزات اموزشي و يضاي ييزطكي م اسب و مربيان اموزشي طبق مجعووه ضواب  بوييد ير اطن پرروژه كرل اسرتان اذرباطجران 

كي ا تجهيزات و .... پتايجيل الزم را يارا بوي بره ييزط  م طاه تاجيا شده و طك شهرستان كه از يظر يسترسيا امكايات 6شرقي به 

و وان شهرستان معين ايتخاب گريطد تا بايه شهرستايهاي م طاه خوي را ير چارچوب شرح وظاطف مراكز اموزش بهورزي تم  

اضرايه بره اطرن مجعووره بره جراي شهرسرتان مراغره  00و شهرستان ب اب از سرال  03شهرستان اير از سال  .پوشش خوي قرار ييد

. با توجه به استاالل يايشكده سراب . )مركز اموزش بهورزي مراغه يا  براي شهرستان مراغه ارائه خدم  خوايد يعوي (گريطد

 مركز اموزش بهورزي اطن شرستان از مجعووه مراكز اموزش بهورزي استان م تزع گريطد .  06ير سال 

وظيفره تربير  مرراقبين  04ائه خدمات يعال براي جععي  شهري از سال الزم به ذكر اس  كه با توجه به طرح تمول سالم  و ار

 سالم  ييز بر وهده مراكز اموزش بهورزي گزاريه شده اس  . 

 بر اطن اسا س شهرستايهاي استان به شرح زطر تاجيا مي شويد :   

 

 شهرستانهای تحت پوشش شهرستان معین ریف

  ، بستان آباد ، هریسآذرشهر ، اسکو  تبریز 1

 ، خدا آفرین  کلیبر ، ورزقان اهر 2

 جلفا ، شبستر مرند 3

 هشترود ، چارایماق میانه 4

 ملکان ، عجب شیر  بناب 5

 

تابع اطين يامه خا  خوي مي باشد كه توس  وزارت بهداش  و  ا  الزم به ذكر اس  كه پيطرش و تربي  بهورز ير شهرستايها 

و طك يجخه ان قبال به  تعام شهرستايها ارسال گريطده اس  بر اطن اسا س شهرستايهاي يرمان و  اموزش پزشكي ابالغ گريطده 

غير معين يا   ير قجع  پيطرش بهورز و اموزش كارورزي يايش اموز بهورز يعالي  خواي د ياش  و    شهرستايهاي معين 

 كليه يعاليتهاي الزم م درج ير اطين يامه موري اشاره را اجرا خواي د يعوي .

فرايند باز آموزي مربیان و بهورزان  - 2  
يح وم طبق با اصول با توجه به جاطجاه خا  اموزش به و وان و صر كليدي و تفكيك يا پيطر رشد و توسعه و لزوم ارائه اموزش صم

يدر ا يس  اولعي روزجه  يس  طابي به سطح مطلوب بهداش  و سالم  اارتاا كيفي يعالي  ياي اموزشي طكي از مجائل  مه

 كاران و متخصصين امر اموزش بويه اس 

با   توجه به يوع كاري بهورزان  وامروزه لزوم اموزش  به و وان طكي از مهعترطن ممور ياي توسعه ير سازمايها مطرح مي شوي  

طا سراطر  اموزش بهورزان به يو طرطق اموزش غير حضوري )مطالعه يصل امه بهورزيوچ دان مي يعاطد   ايان ايعي  باز اموزي 

مععوال ير ايتهراي يرر مراه ير مركرز بهداشرتي يرمرايي م ابع اموزشي  ( و اموزش حضوري برگزار مي شوي .اموزش حضوري 

ممردوي بره  يوره اموزشري يطجرر سراطر مربوطه بهورزان  با مجوولي  و اياره مجتايا مربي بهورزان ايجام مي گيري .) برگرزاري 

د يار كه يعه ساله از طرف مركز بهداش  استان ارسال و بره صرورت متعركرز برگرزار مري بريامه ارسالي يوره ياي اموزشي ك

  (.گريي  خوايد بوي

 ايداف اختصاصي برگزاري سعي ارياي مايايه مربيان و بهورزان به قرار زطر اس  : 

 ايزاطش معلومات ولعي بهورزان و مربيان  – 1

  ايزاطش تواياطي بهورزان و مربيان ير اموزش – 2



 يعاي جي بين مجوولين ستايي مركز بهداش  شهرستان و مربيان  – 3

 يعاي جي بين مربي و بهورزان تم  پوشش  – 4

 جعع اوري امار ماييايه خايه ياي بهداش   -6

 اطالع رسايي بهورزان و مربيان از بخش امه ياي و يستورالععلهاي جدطد  – 5

 ي شوي:ير اجراي سعي ار مايايه به شرح زطر وعل م  

به  م ظور اگايي از ييازياي اموزشي مربيان و بهورزان ابتدا ازمون ولعري از بهرورزان و مربيران گريتره شرده ا سراس يظررات   

گرويهاي  كارش اسي شهرستان ا مربيان و بهورزان خايه ياي بهداش  اخي گريطده  و بر اسراس تمليرل يتراطز ازمرون ولعري و 

بدطهي اس  تمليرل يتراطز ازمرون ولعري مري باطرد برر  سعي ارياي مايايه تدوطن ميجريي. اليه سابريامه   يظرات جعع اوري شده

 اساس موضووات ولعي صورت پيطري تا  بيايجر موضوع اموزشي پيش بي ي شده ير سال جاري بويه باشد .

ايرات الزم  ماي رد وسراطل سرععي و الزم اس  قبال تعهيدات الزم جه  تامين امك سعي اريا ي مايايه به م ظور اثر بخشي بيشتر   

 ييزطكي م اسب و وساطل پيطراطي شرك  ك  دگان ايدطشيده شوي .   بصري الزم ا يضاي

بهرورزي طرا مركرز بهداشر  بر اساس بريامه استايي سعي ار مايايه مربيان ير پاطان ير ماه بابخشهاي  زطر ير ممل مركز اموزش   

 تشكيل ميشوي :شهرستان 

 الي  مربيان : توس  خوي مربيان گزارش يع – 1 

 (: توس  گرويها ي كارش اسي مركز بهداش  شهرستان طا سخ ران معريي شده از طرف ايها 1بمث ولعي ) – 2 

 (1پرسش و پاسخ از موضوع بمث ولعي ) – 3 

 پيطراطي  – 4 

 بمث ازاي)بررسي مشكالت ا خاطرات ا تجربيات و ... مربيان ( – 6 

 ( : اطن بمث توس  طكي از مربيان ارائه ميشوي . ممتواي بمث ازاي اس  .2بمث ولعي ) – 5 

 (2پرسش و پاسخ از موضوع بمث ولعي ) –3 

 ارائه يستورالععلها و ... – 0 

 سع يار مايايه بهورزان ير شروع ير ماه با بخشهاي زطر برگزار ميشوي: 

 ارائه امار خايه ياي بهداش   -1 

( كره مربري ير سرعي ار مايايره مربيران روزيراي قبرل از طرطرق  1مربي بر اساس مطالب بمرث ولعري ) (: توس 1بمث ولعي ) – 2 

 گرويهاي  

 كارش اسي شهرستان اموزش يطده اس  اارائه مي گريي.  

 (1پرسش و پاسخ از موضوع بمث ولعي ) – 3 

 پيطراطي  – 4 

 (  بمث ازاي)بررسي مشكالت ا خاطرات ا تجربيات و ...بهورزان – 6 

 ( : اطن بمث توس  طكي ازبهورزان ارائه ميشوي . ممتواي اطن بمث ازاي اس  .2بمث ولعي ) – 5 

 (2پرسش و پاسخ از موضوع بمث ولعي ) –3 

 ارائه يستورالععلها و ...  – 0 

رف گرروه كارش اسران له از طريزط ه پيطراطي سعي ارياي مايايه مربيان و بهورزان بر وهده شهرستان مربوطه مي باشد كره يعره سرا 

شبكه يا تامين اوتبار و اوالم ميجريي. گزارش يهاطي بر اساس يستورالععل استايي تهيه و به مركرز بهداشر  اسرتان ارسرال گجترش 

 ميجريي  

 استايدارييا :

 خوايد شد .پيطراطي  از شرك  ك  دگان ير سعي ار مايايه  

 بهورزان تم  پوشش خوي خوايد بوي . يهمربي خايه بهداش  شخصا مجوول اجراي سعي ار مايا 



  خوايد بوي .  بهداش  موجوي ياي  خايه مركز بهداشتي يرمايي و كليه سعي اريا يرسااليه بريامه     

 خوايد ياش  .ير جلجات سعي اريا بطور مرتب حضور  ان و مربيان بهورز 

 يش  شعاره اخر يصل امه را ير خايه بهداش  موجوي خوايد بوي .

 

 فرايند برنامه ساالنه خانه های بهداشت – 3
استفايه از بريامه را امري ضروري مي  ا  طكي از وظاطف اصلي مدطرط  بريامه رطزي ير سازمان مي باشد. ممدويط  م ابع و زمان

اساسي و سازي كه مدطران بتواي د با ش اخ  يرون و بيرون سازمان و با تعيين و اولوط  ب دي مشكالت و اتخاذ رايكارياي 

م اسب و با تدوطن بريامه مت اسب به وضعي  موجوي سازمان ير يستيابي به رسالتهاي سازمايي پيشادم باش د. توجه به وظاطف 

مدطران بوطژه ير سازمان ياي بهداشتي اطن يكته را روشن مي سازي كه براي تعيين ييازياي سالمتي و ارائه يرس  و بعوقع 

وي ايجايي ا تامين م ابع كاييا پژويش كاربريي ا يظارت و ارزشيابي و طراحي يظام اطالواتي خدمات بهداشتي به توسعه يير

 .  كارا يياز وجوي ياري

روشهاي مختلفي براي بريامه رطزي وجوي ياري. مطالعه روشهاي موري يظر اطن يكته مها را اشكار مي سازي كه يعه ايها از طك 

د. بريامه رطزي با ش اخ  و تمليل وضعي  موجوي سازمايي شروع و با تعيين مشكالت و م طق مشابه و طك واخ  پيروي مي يعاط 

يهاط  پاطش و ير  ا بريامه موري ير موقع اجرمي طابد . اولوطتها و ييز تعيين ايداف و استراتژطها و تدوطن بريامه اجراطي ايامه 

 .ارزشيابي ايجام مي گيري 

 از سه جزء تشكيل مي شوي :  بهداش  خايه بريامه اجراطي سااليه  

بريامه جاري : بريامه ياي اجراطي خايه بهداش   كه ير سال قبل  ير خايه بهداش  اجرا مي شده اس   و وضعي  موجوي  –الف 

 ايها رضاط  بخش اس  و ير سال بعد ييز به يعان وضع ايامه خوايد طاي  . 

اجرا مي شده اس  ولي وضعي  اجراطي ان رضاط  بخش ييج  و يياز به  بريامه مداخله : بريامه ياي جاري كه ير سال قبل –ب 

 بريامه يطجري به م ظور تاوط  اجراي ان ياري .

 بريامه جدطد: كه ساباه اجرا ير خايه بهداش  يداري   –ج 

هداشر  يجرتيا كره برا ب ابراطن براي بريامه رطزي اجراطي خايه بهداش  ييازم د اطالع از وضعي  يراط دياي موجوي ير خايره ب   

پاطش و  ارزشيابي يراط ديا به اطن مها يس  مي طابيا به اطن م ظور الزم اس  كه شاخصهاي پاطش و ارزشيابي يراط رديا و طرا بره 

 وبارت يطجر استايداريياي قابل قبول يراط ديا مشخص گرييد كه اطن امر با تهيه چك ليج  خايه بهداش  ميجر مي گريي .

تهيه  به واحدياي مميطي ارسال مي گريي . مالک بازيطرد كليره كارش اسران و كاريايران از خايره بهداشر  چك ليج  پس از 

 چك ليج  ارسالي مركز بهداش  استان   مي باشد .

مي باطد قبل از شروع به كار سه يوره اموزشري را بره شررح )كاريان ياظر( ير مربي خايه بهداش   به م ظور كار با چك ليج   

 ر اساس پكيز اموزشي مربوطه طي يعاطد :زطر و ب

روزه مربيجري خايه بهداش  : ير يو يوره برگزار ميشوي بردطن صرورت كره طرك يوره اموزشري شرش روزه ير  5يوره  – 1  

شهرستان  مربوطه طي ميشوي و طك يوره شش روزه تكعيلي مربيجري خايه بهداش  ييز صريا ير شهرستان معين گيرايده ميشوي 

يدف اطن يوره يا اش اطي مربيان برا يراط ردياي موجروي اموزشي   اطن يو يوره قبال به شهرستايها ارسال گريطده اس  (.  )بريامه

ير اطن يوره به حد يصاب رسيدن شرك  ك  دگان مطرح ير خايه بهداش  و يموه مدطرط  يراط ديا ير خايه بهداش  مي باشد .

بريامه رطزي اموزشي خوي اقدام يعاطد .يدف اطن يوره اش اطي مربي برا يمروه كرار ير جب  به ييعيباشد و ير شهرستان  مي باطد 

 بهداش  مي باشد . روستا و يعاليتهاي طك مربي ير خايه

يوره ارتااي مجتعر كيفي  :  توس  گروه كارش اسان گجترش شبكه ياي مركز بهداش  استان بريامره رطرزي و اجررا مري  – 2  

اس شهرستان با اطالع از تارطخ يوره مربيايي را كه يوره يوق را طي يكريه ايد جه  طي يوره به مركز گريي الزم   اس  كارش 

 عريي يعاط د .مبهداش  استان 



يوره بريامه رطزي تفصيلي :  توس  گروه كارش اسان گجترش شبكه ياي مركز بهداش  اسرتان بريامره رطرزي و اجررا مري  – 3   

رستان با اطالع از تارطخ يوره مربيايي را كه يوره يوق را طي يكريه ايد جه  طي يوره به مركز گريي الزم   اس  كارش اس شه

اصالح يراط دياي معيروب ير خايره بهداش  استان  معريي يعاط د . يدف اطن يوره اش اطي مربيان با يموه بريامه رطزي ا پاطش و 

 ياي بهداش  مي باشد. 

برر اسراس چرك ليجر  خايره بهداشر  اقردام   يوره ياي مربوطه با مشارك  كامل بهرورز  ربيان خايه ياي بهداش  پس از طيم

و پاطش ير  يرطك از خايره يراي بهداشر  تمر   رتاايجب  به اولوط  ب دي يراط ديا ا تهيه بريامه اپاطش خايه بهداش  يعاط د  

رويوشر  ير خايه بهداش  يجهداري ميجرريي و پوشش خوي بر اساس اموزشهاي يطده شده اقدام يعاط د . كل بريامه يوشته شده

خايره يراي برراي بازيطرد مربري بريامه ارتاا تهيه شده  جه  پي گيري بعدي به مركز بهداشتي يرمايي مربوطه تموطل مي گريي .

طك يجخه ان را جهر  يعراي جي بره  كهتهيه مي عاطد از خايه ياي بهداش   دبازيطبهداش  تم  پوشش خوي بريامه طك مايه 

 ييد. ير اول ير ماه ارائه مي كارش اس شهرستايي

 مربي خايه بهداش  ير ير بازيطد از خايه سه يعالي  را ايجام ميديد:

 بازيطد امور روتين خايه بهداش  يظير حضور و غياب ا بررسي  يظاي  خايه ا پيجيري بازيطد قبلي و زيجيره سري و ... – 1

 به بريامه رطزي ايجام گريته پاطش تعدايي از يراط ديا با توجه  – 2

 ارتااي يراط دياي معيوب  – 3

ايجام مي شوي ير يرم  خا  خوي ير ييتر بازيطد خايه بهداش  خايه بهداش  ياطي كه از بازيطد كليه يعاليتهاي مزبور ير تعام 

 ثب  مي گريي . 

را ير خايه ياي بهداش  يعرويه و ير ور به خوي ياي مرببريامه اجراي ير طول سال رويد  و استان  شهرستان ان ستايي كارش اس

 اخر گزارش يهاطي را با توجه به يستورالععل استايي به مركز بهداش  استان ارسال مي يعاطد .

 استايدارييا:

 خوايد يعوي .مربي خايه بهداش  يوره مربيجري را طي   

 خوايد يعوي . مربي خايه بهداش  يوره ارتاا  را طي 

 ش  يوره  بريامه رطزي را طي خوايد يعوي . مربي خايه بهدا

 بريامه رطزي سااليه خايه بهداش  ايجام خوايد گري  .

 مربي با بريامه رطزي سااليه اش اطي خوايد ياش  . 

 بهورز با بريامه رطزي سااليه اش اطي خوايد ياش  . 

 بهورز ير بريامه رطزي سااليه با مربي مشارك   خوايد ياش  .

 يه يوشته يقياا اجرا خوايد شد .بريامه ساال

 بهورز خوايد توايج   شخصا حداقل طك يراط د را پاطش يعاطد

 مربي خايه بهداش  بريامه مايايه خوايد ياش  .

 مربي ير ير بازيطد كارياي روتين اپاطش يراط دياو  ارتاا يراط درا يظارت يعويه و اموزش خوايد ياي . 

 و  براي خايه بهداش   اختصا  خوايد ياي . سا 6/2مربي ير ير بازيطد حداقل 

 كارش اسان ستايي يا  ير معي  مربي از خايه بهداش  بازيطد خواي د يعوي .

 بار ير ماه از خايه بازيطد خوايد يعوي.  3مربي حداقل 

 وسيله يايله مربي خايه بهداش  يرايا خوايد بوي .

 . ير ير بازيطد گزارش ير ييتر مربوطه ثب  خوايد شد 

 چك ليج  خايه ياي بهداش  ت ها مالک بازيطد از خايه ياي بهداش  خوايد بوي .
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 فرايند ارزشیابی مربیان و بهورزان – 
از مجموعهه  تعهااد  از مرباهاو و بههورزاوشههروور (  21مطابق برنامه وزارت متبوعه همه ساله در روز بهورز )  

 طی مراسم ووژه ا  مورد تقاور قرار می گارنا  . مربااو و بهورزاو زحمتکش استاو انتخاب و در 

کهه مجموعهه بهااشهتی ک هور فا هرفتها  ر همگار  هود را مهاووو  نهاو  اون همکاراو عزوز به منظور افزاوش انگازه 

مجموع مربااو شهرستاو را کهه  %11مجموع بهورزاو و  %21می دانا مرکز بهااشت استاو عالوه بر افراد مذکور 

ی  اص  ود که) ذوال شرح داده  واها شا( با ترون امتااز را کسب نموده انا مهورد ت هووق قهرار مهی مطابق ارزشااب

مهی شهود . مرباهاو و بههورزاو نمونهه ههر شهرسهتاو در   دها. اون ت ووق عالوه بر نامه کتبهی شهامت ت هووق نقها  ناهز

معاارهها  .  می نماونا رستاو دروافت که بهااشت و درماو شهبمراسم روز بهورز ت ووق  ود را از رواست محترم ش

 رضاوت مسئولان  –نتاجه فاوش و ارزشاابی            ج  –نتاجه  زموو علمی        ب  –ارزشاابی عبارتنا از : الف 

 اعتبار برگزار  روز بهورز و ت ووق مربااو و بهورزاو نمونه در اول هر سال به شهرستاو اعالم می گردد .
 

 

 ج :يافته ها ونتاي
نسبت به جمع آوری داده های مربوطه ها  و ارزشیابی برنامه پایش، جهت  اجرا  ،  تدوین پکیج فرایندهای گروه گسترش پس از

گروه کارشناسان  رئیسچک لیست فرایند استانی توسط  این کار از طریق تکمیل برای ه است که  و تحلیل نتایج اقدام گردید

)یک بار از هر  واحد های محیطی  توسط کارشناس استانی شهرستانی و چک لیستکمیل ت، )دو بار در سال (گسترش 

و نتایج آنها در چهار قسمت ) اجرای فلوچارتهای استانی ، توافق نامه شهرستانها ،  استفاده می گردد شهرستان در هر سال (

  ئه می گردد :موافت نامه معاون بهداشتی و ارزشیابی کارشناسان شهرستانها  (  به شرح زیر ارا

 اجرای فلوچارتهای استانی  : -9

در .کلیه فعالیتهای الزم برابر دستورالعمل در موعد مقرر انجام یافته است .  ها ، براساس زمان بندی موجود در فلوچارت  نتايج :

 تمام شهرستانهای زیربط گزارش گردید به  بازدید شد که نتایج بازدید کلیه شهرستانها 6931طول سال 

،  فرایند بازآموزی بهورزان در  چارایماق فرایند برنامه ساالنه در شهرستان اجرای پایش شهرستانها نشان می دهد که  تحليل :

 و بناب مطلوب نمی باشد که دالیل آن مشکالت ستادی شهرستان می باشد ، تبریز شهرستان اسکو 

 با شهرستانها  توافق نامه مفاد  -2 

چه بهتر فرایند های گروه گسترش در شهرستانها، ابتدای هرسال طی جلسات جداگانه ای کهه بها شهرکت جهت اجرای هر: نتايج 

مدیر، معاون بهداشتی و مسئول گسترش وکارشناسان فرایندهای  شهرستانها از یک طرف  ورئیس و کارشناسان گهروه گسهترش 

، انتظارات ، راه حلهای پیشنهادی و تعهدات طهرفین مهورد استان از طرف دیگر تشکیل می گردد ، طی توافق نامه ای استراتژیها 

 .بحث و تصویب قرارمی گیرد 

 6931در دوقسمت تعهد شهده و اسهتاراش شهده در پایهان سهال  بهورزی آموزش  های  مقایسه اندازه شاخصهای فرایند تحليل :

  .  . تحقق یافته است%39تا بیش از  شاخصهای مورد تعهدنشان می دهد که 

 فاد موافقت نامه با معاونت بهداشتی م -3

جهت هماهنگی استراتژی های بکارگرفته شده برای اجرای  فرایندهای  گروه گسترش با برنامه های مرکز بهداشت اسهتان  نتايج :

 و اخذ موافقت معاون محترم بهداشتی دانشگاه  در پایان هر سال و قبل از شروع سال جدید در جلسه مشهتر  معهاون بهداشهتی

دانشگاه ، معاون اجرایی مرکزبهداشت استان و رئیس گروه گسترش ، موافقت نامه ای به تصویب شرکت کنندگان می رسد که در 

 آن به اهداف ، اصول ، استراتژیها ونیازها ی هرفرایند اشاره شده است  

 شهرستانها   بهورزی ارزشيابی كارشناسان آموزش  -4

واصول تدوین توافقنامه ونتایج  پایشهای  ستادی ومحیطی شهرستانها ، عملکهرد کارشناسهان  درابتدای هرسال ، بر اساس ضوابط

   .شهرستانها مورد ارزیابی قرارگرفته و براساس سیاستهای متاذه نسبت به تشویق همکاران اقدام الزم صورت می گیرد 

اول سال )همزمان با تهدوین توافهق نامهه ( تکمیهل گفتنی است که قسمت اول این جداول  که مربوط به توافق نامه می باشد در 

شده  و بقیه قسمتهای آن در طول سال ) همزمان با پایش (  و بر اساس امتیازت ونتهایج حاصهل از تکمیهل چهک لیسهت سهتاد 

 شهرستان و محیط ، کامل می گردد .
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 *  برنامه )پیشنهاد ( *  تحلیل

 - - 011 - درصد جذب سهمیه اختصاصی     شاهگلی تربيت بهورز

  مجوز بهورز گیری نداشتیم 

 شاهگلی باز آموزی  مربيان وبهورزان

درصد برگزاری سمینارهای ماهانه 

 بهورزی    
011 011 011 011 

درصد بهورزان شرکت کننده  در 

 سمینارهای ماهانه 
89 89 5/89 011 

 شاهگلی ارزشيابی مربيان وبهورزان  
درصدمربی و بهورز  تشویق شده 

 مطابق توافق نامه          
011 011 011 011 

 011 011 011 011 درصدخانه های دارای برنامه    شاهگلی برنامه ساالنه خانه های بهداشت 
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 *  برنامه )پیشنهاد ( *  تحلیل

   011 - درصد جذب سهمیه اختصاصی     شاهگلی تربيت بهورز

  

 شاهگلی وبهورزانباز آموزی  مربيان 

درصد برگزاری سمینارهای ماهانه 

 بهورزی    
011 011   

درصد بهورزان شرکت کننده  در 

 سمینارهای ماهانه 
5/89 89   

 شاهگلی ارزشيابی مربيان وبهورزان  
درصدمربی و بهورز  تشویق شده 

 مطابق توافق نامه          
011 011   

   011 011 درصدخانه های دارای برنامه    شاهگلی بهداشت برنامه ساالنه خانه های 

 بر اساس توافقنامه 88و تعهد سال   89جدول گزارش عملکرد برنامه های گروه گسترش شبکه در سال 

 بین گروه کارشناسان گسترش شبکه ومسئولین شبکه  به تفکیک هر برنامهتنظیم شده 



 
 تحلیل عملکرد فرايندهای آموزش بهورزی

 تمام فرايندها به استانداردهای پیش بینی شده دست يافته اند موارد قابل ذکر : 

 

 فرايند تربیت بهورز : – 1

  . بناب و اهر ناازمنا نوساز  است  کز  موزش بهورز  اسا تماو مر -

 فرايند برنامه ساالنه خانه های بهداشت : – 2

از مربااو  انه ها  بهااشت با مارک دوپلم م غول هستنا که با توجه به فا رفتها  موجود در  انه ها   نفر 11 -

نسبت  بهااشت و کارداو بودو تعااد  از بهورزاو می باوا از وجود مربااو با مارک تحصالی دان گاهی استفاده گردد .

 شاه است .  کم نفر  5به سال گذشته 

 انه بهااشت تحت فوشش دارنا که با استاناارد موجود دارا  م کت می باشنا و کسر   6مربی در استاو باش از  8 -

لذا در شهرستانها در مورد رااماو  انه ها  بهااشت تحت فوشش  .  نفر می باشا  دومربی در استاو با توجه به  مار 

  ررسی گردد .مربااو باوا ب

 ناارد .  وج فاوش مربااو با نتاوج فاوش کارشناساو ستاد  در اکثر شهرستانها هم  وانیانت -

 فرايند ارزشیابی بهورزان و مربیان : – 3

 تمام شهرستانها روز بهورز را برگزار کرده و مربااو و بهورزاو نمونه را ت ووق نموده انا .

 ربیان : فرايند باز آموزی بهورزان و م – 4

دوره ها  باز  موز   ارج از برنامه سمانارها  ماهانه برگزار کرده انا که می توانا  ها تعااد زواد  شهرستاناکثر  -

 موجب افت کار   انه ها  بهااشت گردد .

 

 

 18برنامه های ارتقای الزم برای سال 

 

 برنامه ساالنه : 
 مربیان دیپلم  جایگزینی مربیان خانه های بهداشت فوق دیپلم با -

 پایش ستادی برنامه ساالنه توسط کارشناسان ستادی 

 برنامه الکترونیکی پایش  بازگری 

 

 تربيت بهورز :
  شهرستانهای ، بناب و اهرکز آموزش بهورزی امراستاندارد ساختمان  تامین    -

 ارزشيابی بهورز و مربی :
 بهورز و مربی نمونه  تامین اعتبار الزم برای برگزاری روز بهورز و تشویق -

 

 

 باز آموزی مربيان و بهورزان :
 پیگیری اجرای مرتب سمینارها  -

 



 سال اخير 94گزارش آماری تربيت بهورز در 

 سال 
 تعداد مرکز

 آموزش
 بهورزی

 تعداد
 پرسنل آموزشي

 تعداد
پرسنل 
 اداري

تعداد دانش *
 آموزان آموزشگاه

 خانه فعالتعداد 
 تعدادخانه
فعال فاقد 

 رز زنبهو

تعداد 
بهورز کمبود

 زن

تعداد بهورز 
 زن

تعداد 
 بهورز مرد

 تعداد
 پست

 بهورز  خالي
 زن

 تعداد
 پست خالي
 بهورز 

 مرد

 84 182 586 1228 92 62 1068 52 24 26 6 58سال 

 59 158 538 1234 81 29 1060 49 22 25 6 58سال 

 58سال 
6 25 18 55 1073 30 55 1270 509 101 118 

 134 144 491 1261 60 28 1061 48 19 23 6 55سال 

 135 122 476 1286 42 37 1067 55 78 58 8 58سال 

 718 735 187 7585 17 85 7985 57 78 55 8 89سال 

 719 88 891 7358 38 55 7988 88 58 37 8 87سال 

 735 81 185 7519 18 57 888 11 59 58 8 85سال 

 758 58 183 7515 18 58 7997 9 75 58 8 83سال 

 758 58 188 7518 15 58 7997 59 78 58 8 89سال 

 718 798 979 7778 87 31 857 59 73 58 8 89سال 

 758 795 995 7985 88 11 895 85 75 58 9 89سال 

 733 995 7757   899 88 75 58 9 88سال 

 788 957 7797   588 88 75 58 9 85سال 

 اخير  سال  94در استان ن بهورزی تعداد دانش آموزا
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