
 تروامٍ راتطیه سالمت ادارات، تخص َای خصًصی ي سازماوُای مردم وُاد
  

 

 هقذهِ

هفَْم ارتقبی سالهت ٍ اهیذ دستیبثی توبم هزدم ثِ هطلَة تزیي سطح اس سالهتی ٍ حفظ ایي سطح ثِ راستی ّذف خْبًی 

ًیست، ثب ٍخَد ایي پیَستِ ٍ اهیذ ثخص است ثبضکَّی است . در حبلی کِ پیطزفت ثِ سوت ایي ّذف ّزگش ثِ اًذاسُ کبفی سزیغ 

 ٍ ضبیذ در ّیچ کدب ثِ اًذاسُ هحل کبر، ایي هسبلِ هستٌذتز ًجبضذ.

ارسضوٌذتزیي سزهبیِ آى است کِ در هَرد اًسبى ّب استفبدُ ضَد. اگز یک سبسهبى ٍ ّن چٌیي یک کطَر ثخَاّذ در ثبسارّبی 

یِ، ثِ خػَظ هتؼْذ ضذى ثِ گستزش ٍ اخزای ارتقبی سالهت در هحل کبر، هحلی، هٌطقِ ای ٍ خْبًی رقبثت کٌذ، تخػیع سزهب

 ارسضوٌذتزیي سزهبیِ گذاری است.

ثزخستِ تزیي ضزکت ّب اّذافطبى را اس طزیق کبرکٌبًص تحقق هی ثخطٌذ. خط هطی ّب ٍ ثزًبهِ ّبی هَرد ًیبس ثزای پزٍرش، 

سطح ثبالیی اس هذیزیت ثستگی دارد. ثب ٍخَد ایي سبسهبى ّب در  استخذام ٍ حفظ کبرهٌذاى سبلن ٍ سزسًذُ ثی ّیچ اثْبهی ثِ

 سزاسز دًیب ثب فزغت اًتخبة یکی اس دٍ خط هطی حیبتی سیز رٍثِ رٍ ّستٌذ:

 سزهبیِ گذاری ثزای ارتقبی سالهتی ٍ حفظ ٍضؼیت ایذُ آل توبم کبرکٌبى ) خَاى ٍ پیز( تب آًدب کِ هوکي است؛ .1

پشضکی ٍ ّشیٌِ ّبی تَلیذ اس دست رفتِ کِ در ًتیدِ ضزایط ضؼیف سالهت کبرکٌبى غزف سزهبیِ اغلی در ّشیٌِ ّبی  .2

 هتحول هی ضًَذ.

 سبسهبى ثْذاضت خْبًی هؼتقذ است کِ سالهت در هحل ّبی سیز تَسؼِ ٍ تکبهل هی یبثذ:

 هحل کبر افزاد 

 هحل ثبسی ٍ تفزیح 

 هحل سًذگی 

 هحل آهَسش 

 زًبهِ ّبی ارتقبی سالهت است:ثِ چٌذ دلیل هحل کبر خبیگبُ هٌبسجی ثزای ث

 ًظبم ایوٌی ٍ سالهت حزفِ ای تب حذی اس قجل در هحل ّبی کبر ٍخَد دارد لذا ارایِ خذهبت سالهتی را تسْیل هی کٌذ؛ 

  اکثز کبرکٌبى در هحل کبر خشٍ افزادی ّستٌذ کِ دستزسی ثِ آًبى ثزای ارایِ خذهبت سالهتی در خبرج اس هحل کبر

 دضَار است؛

 زکی ثیي کبرفزهبیبى ٍ کبرکٌبى ثزای ارتقبی سالهت ٍخَد دارد.ػالقِ هطت 

 فؼبلیت ثیي ثخطی ثزای سالهتی ػجبرت است اس:

ّبی دیگز ثزای اًدبم اقذاهبتی است کِ در خْت ًتبیح ًْبیی یب پیبهذّبی سالهتی  ای ضٌبختِ ضذُ ثیي ثخص سالهت ثب ثخص راثطِ

 گیزد، ثِ طَری کِ اس تٌْب ػول کزدى ثخص سالهتی ثزای کست ایي ًتبیح هؤثزتز، کبراتز ٍ پبیذارتز ثبضذ.  غَرت هی

  هطبرکت ثزای ارتقبی سالهت :



ارتقبی سالهت، هتکی ثزاغَل هختلفی است کِ یکی اس هْوتزیي آًْب هطبرکت است. هؼٌبی هطبرکت در ارتقبی سالهت ایي هفَْم 

است کِ در آى اػضبی یک خبهؼِ ًیبسّبی سالهت ضبى را تؼییي ًوَدُ ،تَخِ ًوبیٌذ کِ چگًَِ هی تَاًٌذ ثب ایي ًیبس ّب رٍثزٍ 

ضبى تػوین ثگیزًذ ٍ ثب ّن ثزای ًیل ثِ اّذاف طزاحی ضذُ ثز اسبس حوبیت هقتضی  ثِ طَر گزٍّی در هَرد اٍلَیت ّبی ضًَذ،

هطبرکت هَثز خبهؼِ ،ًیبسهٌذ درگیزی ّوِ ثخص ّبی داخل یک خبهؼِ ٍ ًِ تٌْب قذرتوٌذتزیي آًْب یب آًْبیی کِ ثِ  کبر کٌٌذ .

 راحتی در دستزسٌذ، هی ثبضذ.

 مت سازمانهای مردم نهادفلوچارت فرایند جذب و بکار گیری رابطین سال

 )ستاد شهرستان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از    درشهرستانها N.G.Osشناسایی 

 طریق فرمانداریها و بهزیستی

 ارتباط با سازمان وجلب نظر مدیر عامل واعضای سازمان درجهت برنامه های سالمت

تهیه بسته های آموزشی واجرایی جهت مشارکت تشکلهای مردمی در ارتقای سالمت 

 باهمکاری گروههای کارشناسی

با اطالعات کامل                                                              N.G.Osلیست کردن 

 .آدرس........(-نوع فعالیت-)نام مدیر عامل

 اجرایی-تشکیل تیم  برای هر بسته آموزشی

 تعریف ابزارهای پایش وارزشیابی برنامه–تدوین برنامه اجرایی وعملیاتی 

 کاربردی(–) درخصوص بسته آموزشی                       

 اجرای برنامه های تدوین شده

 پایش وارزشیابی برنامه های اجرا شده طبق برنامه

 تهیه ومستند سازی گزارشات ،اقدامات انجام یافته

 یافته انتشار گزارشات  اقدامات انجام



 ي تخص َای خصًصی  دستًرالعمل اجرایی تروامٍ راتطیه سالمت ادارات

ادارات، سبسهبى ّب ٍ ثخص ّبی خػَغی هَخَد در ضْزستبى ضٌبسبیی هی ضًَذ )تؼذاد ٍ اسبهی ادارات هَخَد در  -1

ّب اس فزهبًذاری ٍ ثْشیستی NGOلیست ثخص ّبی خػَغی اس ٍاحذ ثْذاضت حزفِ ای ٍ لیست   ضْزستبى اس فزهبًذاری،

 استؼالم هی ضَد(. 

فزم درخَاست هؼزفی راثطیي سالهت ادارات، سبسهبى ّب ٍ ثخص ّبی خػَغی ضْزستبى تْیِ ضذُ ٍ طی ًبهِ ای ثِ آًبى  -2

 ارسبل هی ضَد تب یک ًفز را ثِ ػٌَاى راثط سالهت هؼزفی کٌٌذ.

 ٍ ثخص ّبی خػَغی، پیگیزی اًدبم هی ضَد. در غَرت ػذم هؼزفی راثط سالهت تَسط ادارات، سبسهبى ّب -3

لیست راثطیي سالهت هؼزفی ضذُ اس ادارات، سبسهبى ّب ٍ ثخص ّبی خػَغی تْیِ ضذُ ٍ هطخػبت آًبى حذاقل یکجبر  -4

در سبل ثِ رٍس رسبًی هی ضَد تب تغییزاتی )هبًٌذ ثبسًطستگی راثط سالهت، تغییز یب اضبفِ ضذى راثط سالهت خذیذ( کِ 

 سالهت رٍی دادُ در لیست اػوبل ضَد.در راثطیي 

کویتِ درًٍجخطی راثطیي سالهت ادارات، سبسهبى ّب ٍ ثخص ّبی خػَغی ثب ضزکت هسئَلیي ٍاحذّبی کبرضٌبسی  -5

 تطکیل هی ضَد. 

 ثزًبهِ ػولیبتی ٍاخزایی درسطح ضْزستبى تذٍیي هی ضَد. -6

ّب، ثخص ّبی خػَغی ٍهسئَلیي گزٍّْبی  کویتِ ّوبٌّگی ٍسیبستگذاری ثب ضزکت راثطیي سالهت ادارات، سبسهبى -7

 کبرضٌبسی تطکیل هی ضَد.

 اٍلَیت ّبی هطکالت سالهت ،ػَاهل هَثز ٍراُ حلْبی هٌبست درسطح ضْزستبى تؼییي هی ضَد. -8

 ثزًبهِ ّبی تذٍیي ضذُ درسطح ضْزستبى اخزا هی ضًَذ. -9

 ثزًبهِ ّب پبیص ٍارسضیبثی هی ضًَذ. -11

 هی ضًَذ.گشارضبت اقذاهبت اًدبم یبفتِ تْیِ  -11

 اقذاهبت اًدبم یبفتِ تدشیِ ٍتحلیل هی ضًَذ. -12

 درهَرد اتوبم ٍیب اداهِ ثزًبهِ تػوین گیزی هی ضَد.  -13

 هستٌذات اقذاهبت تْیِ ضذُ ٍ ثِ کلیِ ادارات، سبسهبى ّب ٍ ثخص ّبی خػَغی در ضْزستبى ارسبل هی گزدد.  -14

 

 

 

 

 



 شهزستان  فلوچارت فزآینذ جذب رابطین سالمت ادارات / ساسمان ها در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طریق شناسایی ادارات / سازمان های موجود در شهرستان از 

 فرمانداری

 تهیه نامه وفرم درخواست معرفی رابطین سالمت ادارات / سازمان ها شهرستان

 ارسال نامه وفرم درخواست معرفی رابط سالمت به ادارات / سازمان ها در شهرستان

 سالمت توسط ادارات / سازمان ها در شهرستانپیگیری معرفی رابط 

تهیه لیست رابطین سالمت معرفی شده از ادارات / سازمان ها در شهرستان و به روز رسانی 

 مشخصات آنان حداقل یکبار در سال

 تشکیل کمیته درونبخشی رابطین سالمت ادارات / سازمان ها با شرکت مسئولین واحدهای کارشناسی

تشکیل کمیته هماهنگی وسیاستگذاری با شرکت رابطین سالمت ادارات / سازمان ها ومسئولین 

 واحدهای کارشناسی متناسب با مشکل و برنامه تدوین شده

 تعیین اولویت های مشکالت سالمت ،عوامل موثر وراه حلهای مناسب درسطح شهرستان

 انتدوین برنامه عملیاتی واجرایی درسطح شهرست

 اجرای برنامه های تدوین شده درسطح شهرستان

 پایش وارزشیابی برنامه ها 

 تهیه گزارشات اقدامات انجام یافته 

 تجزیه وتحلیل اقدامات انجام یافته

 تصمیم گیری درمورد اتمام ویا ادامه برنامه 

تهیه مستندات اقدامات وارسال آن به کلیه ادارات / 

 سازمان ها در شهرستان



 

 شهزستان  فلوچارت فزآینذ جذب رابطین سالمت بخش های خصوصی در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسایی بخش های خصوصی موجود در شهرستان از طریق واحد بهداشت حرفه ای

 تهیه نامه وفرم درخواست معرفی رابطین سالمت بخشهای خصوصی شهرستان

 درخواست معرفی رابط سالمت به بخشهای خصوصی در شهرستان ارسال نامه وفرم

 پیگیری معرفی رابط سالمت توسط بخشهای خصوصی در شهرستان

تهیه لیست رابطین سالمت معرفی شده از بخشهای خصوصی در شهرستان و به روز رسانی 

 مشخصات آنان حداقل یکبار در سال

 سالمت بخشهای خصوصی با شرکت مسئولین واحدهای کارشناسیتشکیل کمیته درونبخشی رابطین 

تشکیل کمیته هماهنگی وسیاستگذاری با شرکت رابطین سالمت بخشهای خصوصی ومسئولین 

 واحدهای کارشناسی متناسب با مشکل و برنامه تدوین شده

 انتعیین اولویت های مشکالت سالمت ،عوامل موثر وراه حلهای مناسب درسطح شهرست

 تدوین برنامه عملیاتی واجرایی درسطح شهرستان

 اجرای برنامه های تدوین شده درسطح شهرستان

 پایش وارزشیابی برنامه ها 

 تهیه گزارشات اقدامات انجام یافته 

 تجزیه وتحلیل اقدامات انجام یافته

 تصمیم گیری درمورد اتمام ویا ادامه برنامه 

 تهیه مستندات اقدامات وارسال آن به کلیه ادارات / سازمان ها در شهرستان



سایر فعالیتُای تروامٍ راتطیه سالمت ادارات، تخطُای خصًصی ي سازماوُای مردم وُاد آمًزش ي ارتقای مرکس 

 تُذاضت استان:

 راثطیي سالهت اس ادارات، ثخطْبی خػَغی ٍ سبسهبًْبی هزدم ًْبد خذة ٍ ثکبرگیزی  -1

تذٍیي تقَین آهَسضی ثزای راثطیي سالهت اس ادارات، ثخطْبی خػَغی ٍ سبسهبًْبی هزدم ًْبد -2

ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی ثزای راثطیي سالهت ادارات، ثخطْبی خػَغی ٍ سبسهبًْبی هزدم ًْبد  -3

ط راثطیي سالهت ادارات، ثخطْبی خػَغی ٍ سبسهبًْبی هزدم ًْبد ثِ افزاد تحت ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی تَس -4

پَضص خَد

ارائِ گشارش اس ثزًبهِ ّبی ثزگشارضذُ تَسط راثطیي سالهت ادارات، ثخطْبی خػَغی ٍ سبسهبًْبی هزدم ًْبد ثِ استبى -5

زًبهِ ی ثسیح ّبی اطالع رسبًی هطبرکت راثطیي سالهت اس ادارات، ثخطْبی خػَغی ٍ سبسهبًْبی هزدم ًْبد در ث -6

آهَسضی استبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گسارش ديرٌ َای آمًزضی ترگسارضذٌ ترای راتطیه سالمت ادارات، سازماوُای مردم وُاد ي تخص َای خصًصی از 

 8894تا سال8888سال 

تاریخ  ترگساریگريٌ َذفتعذاد ديرٌ ردیف

88 ٌدير وُاد ي تخص َای خصًصیراتطیه سالمت ادارات، سازماوُای مردم8888

22 ٌراتطیه سالمت ادارات، سازماوُای مردم وُاد ي تخص َای خصًصی دير8889

85 ٌراتطیه سالمت ادارات، سازماوُای مردم وُاد ي تخص َای خصًصی دير8891

44ٌراتطیه سالمت ادارات، سازماوُای مردم وُاد ي تخص َای خصًصی دير8898

54 ٌراتطیه سالمت ادارات، سازماوُای مردم وُاد ي تخص َای خصًصی دير8892

 8898 راتطیه سالمت ادارات، سازماوُای مردم وُاد ي تخص َای خصًصی ديرٌ 8 6

 8894 راتطیه سالمت ادارات، سازماوُای مردم وُاد ي تخص َای خصًصی ديرٌ 4 7
 

   



 

 98( سازماوُای مردم وُاد کل استان در سال NGOخصًصی ي )تعذاد ي درصذ کل ادارات، تخطُای 
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 ضُرستان

 تخص َای خصًصی سازماوُای مردم وُاد ادارات

دارای  تعدادکل

 رابط

درصد 

 پوشش

دارای  تعدادکل

 رابط

درصد 

 پوشش

دارای  تعدادکل

 رابط

درصد 

 پوشش
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 %811 89 89 %811 8 8 %811 86 86 تستان آتاد 4
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 - - - - - - %84 28 25 چارايیماق 8
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