
  نمودار فرآيند بازديد از خانه هاي بهداشت با تیم گروه کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاري جلسه با کلیه مربیان جهت هماهنگی و برنامه ريزي براي نحوه بازديد از خانه هاي بهداشت در طول يكسال

در جلسه کمیته آموزش و انتقال مصوبات جلسه مربیان براي تصمیم گیريشرکت   

 تهیه و تدوين برنامه بازديد ساالنه از خانه هاي بهداشت بهمراه گروه کارشناسی

اجراي برنامه بازديد از خانه هاي بهداشت بهمراه گروه کارشناسی بر اساس برنامه تهیه شده و تكمیل چك لیست 

 موجود

سی چك لیست هاي تحويل داده شده مربیان در جلسه کمیته آموزش بمنظور برنامه ريزي بازآموزي برر

 ساالنه و بازآموزي فوق العاده جهت بهورزان شاغل نیازمند آموزش



 نمودار فرآيند انتخاب بهورز نمونه و مربی نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسان و مسئول مرکز در هرشهرستانبرگزاري جلسه مديران بهورزي با   

 

 برگزاري جلسه با مربیان

 

 تهیه چك لیست انتخاب بهورز و مربی نمونه

 ارزيابی ديگران  خود ارزيابی 

 

لیست براي کلیه بهورزان و مربیان معرفی شده بررسی عملكرد )کمی و کیفی ( بوسیله چك  

 

 طرح در کمیته آموزش بمنظورانتخاب بهورز نمونه با توجه به امتیازات کسب شده 

 )طرح بازبینی مرکز جهت مربی نمونه (

 

 اعالم بهورز و مربی نمونه به حراست و مسئول مرکز بهداشت

 

 اعالم بهورز و مربی به استان

 



  نمودار فرآيند جذب و پذيرش بهورز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاري جلسه با مسئول مرکز و مدير گروه  گسترش بمنظور اعالم نیاز بهورز جديدبراي 

 روستاها براساس تعیین اولويت 

 دريافت مجوز پذيرش بهورز

برگزاري جلسه با مسئول مرکز بهداشت گسترش بمنظور تعیین اولويت مناطق مورد نیاز )با 

 توجه به تعداد مجوز (

آگهی پذيرش بهورزتنظیم و تكثیر   

هماهنگی با شوراي اسالمی روستا بمنظور برگزاري جلسه توجیهی جهت 

 واجدين شرايط

اعزام مربیان بمنظور برگزاري جلسه با معتمدين و شواري اسالمی 

 روستا بمنظور اطالع رسانی

مراجعه داوطلبین جهت ثبت نام به مراکزآموزش بهورزي )اخذ 

تكمیل فرم ثبت نام و تشكیل پرونده و بررسی مدارك ( –مدارك   

اعالم تعداد داوطلبین به شهرستان و 

 استان

آماده نمودن کارت ورود به جلسه داوطلبین  آماده کردن محل برگزاري آزمون  هماهنگی الزم بمنظور اجراي آزمون

 جهت آزمون 

 تحويل کارت ورود به جلسه قبل از آزمون 

 دريافت سئواالت از استان و برگزاري آ زمون کتبی

 تصحیح اوراق امتحانی و دريافت نتايج

 ادامه در صفحه بعد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه از صفحه قبل

هماهنگی با اعضاء کمیته بمنظور انجام مصاحبه با 

شدگان قبول  

 اعالم تاريخ و مكان مصاحبه به قبول شدگان

نامه  انجام مصاحبه توسط اعضاي کمیته برابر آئین

 بهورزي

تعیین سه برابر ظرفیت مورد نیاز هر محل براساس  تنظیم صورتجلسات نهائی براساس اولويتها

 باالترين نمره داوطلبین

 انتظار تا زمان اعالم نتايج

 دريافت و اعالم نتايج اسامی پذيرفته شدگان

هماهنگی با مرکز بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی 

 بمنظور انجام معاينات دانش آموزان

 انجام مكاتبات و آزمايشات قبل از شروع دوره 

هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان بمنظورتأئیديه ديپلم و کارت پايان خدمت 

یین مكان بمنظور اخذ تعهد محضريبراي پسران  و تع  

اعالم به پذيرفته شدگان جهت دريافت برگ 

پیشینه  سوء  

آيا داوطلب شرايط ورود به کالس 

 را دارد

 اخذ تعهد محضري از دانش آموزان

 شروع دوره تحصیلی



 نمودار فرايند نوآموزي به بهورزان شاغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابالغ برنامه جديد آموزش به 

 مرکز آموزش بهورزي

 برگزاري جلسه با مربیان

برگزاري جلسه با کارشناسان 

 ستادي برنامه در شهرستان

تهیه و تنظیم برنامه آموزش و هماهنگی با مدرسین و 

 تكمیل فرمهاي مربوطه

آماده کردن امكانات 

 آموزشی و غیر آموزشی

مه جديد به اعالم برنا

 بهورزان 

 طراحی سئواالت 

PreTest, PostTest 

تهیه طرح درس بر اساس 

 محتواي آموزشی

 برگزاري کالس آموزشی

 ارزشیابی برنامه

تجزيه و تحلیل نتايج آزمون و 

 ارزشیابی برنامه

آيا به اهداف  مورد 

 انتظار رسیده ايم 

 صدور گواهینامه آموزش

برنامهتكرار   

 بله

 خیر



 نمودار فرآيند بازآموزي يك روزه جهت بهورزان شاغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هماهنگی با مسئول مرکز 

 بهداشت

 تشكیل کمیته آموزش

)تعیین وضعیت موجود خانه هاي بهداشت ) براساس چك لیست بازديد سال گذشته ( فرم نظرخواهی 

...(از بهورزان و   

اولويت بندي نیازهاي 

 آموزشی

 تعیین نیازهاي آموزشی

وزشیممسئول اجرا و...( و تكمیل فرمهاي آ -تدوين برنامه سالیانه بازآموزي ) مشخص کردن مدرس  

 اعالم برنامه بازآموزي سالیانه مرکزبهداشت شهرستان و استان و بهورزي

گی و همكاري تهیه و تدوين محتواي آموزشی با هماهن

 کارشناسی مربوطه

هماهنگی با مسئولین واحدها 

 براي تنظیم و اجراي برنامه

فراهم نمودن تجهیزات و وسايل 

 کمك آموزشی و پذيرايی

تهیه طرح درس براساس 

 محتواي آموزشی

 چاپ و تكثیر متون آموزشی PreTest, PostTestتهیه سئواالت 

 برگزاري کالس آموزشی

 ارزشیابی برنامه آموزشی

 تجزيه و تحلیل نتايج آزمون

آيا به هدف مورد انتظار 

 رسیده ايم
 صدور گواهی تكرار برنامه

 خیر بله



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همكاري با فصلنامه نمودار فرآيند  

  

 د( برگزاري آزمون فصلنامه 
ج(تهیه مطالب آموزش جهت 

 فصلنامه

ب( انتخاب بهورز نمونه فصل و فعال 

و خالق و مشارکت مردان در  امر 

 تنظیم خانواده

 الف ( توزيع فصلنامه 

 تعیین تعداد مورد نیازفصلنامه

اعالم تعداد مورد نیاز فصلنامه به 

 شهرستان و استان

 دريافت فصلنامه از استان 

نظارت بر توزيع فصلنامه درمراکز 

بهداشتی درمانی و خانه هاي 

ادارات و ... بهداشت ،  

جمع آوري جداول حل شده و 

 جواب خودآزمايی

انتخاب حل جداول برتر و اهداء 

 جوايز
 تصحیح جوابهاي رسیده 

 ارسال به استان

آموزش طرح کردن در جلسه کمیته 

شهرستان و تحويل چك لیست 

 مربوطه

دريافت چك لیست تكمیل شده 

 بررسی چك لیست ها 

 انتخاب افراد مذکور

اعالم اسامی به مرکز بهداشت 

 شهرستان و استان

 هماهنگی با رابط استانی

تشكیل کمیته آموزش شهرستان و 

آلبوم سرفصلهاي  مقاالت اعالم شده 

تحويل آن دراستان با زمان  

 تهیه و جمع آوري مطالب و مقاالت

 اصالح و انتخاب مطالب

ارسال مطالب به مرکز بهداشت 

 شهرستان و استان 

 تهیه و تكثیر سئواالت آزمون

 تعیین زمان ومكان آزمون

 اعالم به بهورزان

 برگزاري آزمون

 تصحیح سئواالت 

 تعیین نفرات برتر

اهداء جوائزتهیه و   



 نمودار فرايند برگزاري روز بهورز

 

برگزاري جلسه با مربیان 

جهت تهیه برنامه و تقسیم 

 کار

برگزاري جلسه با اعضاي 

کمیته آموزش جهت 

 هماهنگی هاي الزم

هماهنگی و آماده کردن 

 امكانات پذيرايی

تنظیم برنامه بمنظور 

اجراي بهینه مراسم روز 

 بهورز

 تهیه هدايا براي بهورزان 
هماهنگی و آماده کردن 

 محل مراسم 

دعوت از مدعوين و 

بهورزان جهت شرکت در 

 مراسم

برگزاري مراسم روز 

بهورز ) اجراي برنامه و 

 تحويل هدايا (

تهیه و ارسال گزارش مراسم روز بهورز به 

 شهرستان و استان

تخصیص اعتبار به 

تانها جهت خريد شهرس

 هدايا 

درخواست اعتبار از 

 رياست دانشگاه


