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 نمودار فرآیند جذب و پذیرش بهورز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گسترش بمنظور اعالم نیاز بهورز  مدیر گروه  برگزاري جلسه با مسئول مرکز و
  جدیدبراي روستاها براساس تعیین اولویت 

 دریافت مجوز پذیرش بهورز

برگزاري جلسه با مسئول مرکز بهداشت گسترش بمنظور تعیین اولویت مناطق مورد 
 )با توجه به تعداد مجوز (نیاز 

 آگهی پذیرش بهورزتنظیم و تکثیر 

هماهنگی با شوراي اسالمی روستا بمنظور برگزاري جلسه 
 توجیهی جهت واجدین شرایط

اعزام مربیان بمنظور برگزاري جلسه با معتمدین و شواري 
 اسالمی روستا بمنظور اطالع رسانی

اخذ (مراکزآموزش بهورزي  مراجعه داوطلبین جهت ثبت نام به
 )تکمیل فرم ثبت نام و تشکیل پرونده و بررسی مدارك  –مدارك 

اعالم تعداد داوطلبین به شهرستان 
 و استان

هماهنگی الزم بمنظور اجراي 
 آزمون

آماده کردن محل برگزاري 
 آزمون 

آماده نمودن کارت ورود به جلسه 
 داوطلبین جهت آزمون 

 تحویل کارت ورود به جلسه قبل از آزمون 

 ز استان و برگزاري آ زمون کتبیدریافت سئواالت ا

 تصحیح اوراق امتحانی و دریافت نتایج

 ادامه در صفحه بعد 
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  ادامه از صفحه قبل

هماهنگی با اعضاء کمیته بمنظور انجام 
 شدگان مصاحبه با قبول

 اعالم تاریخ و مکان مصاحبه به قبول شدگان

انجام مصاحبه توسط اعضاي کمیته برابر 
 نامه بهورزي آئین

برابر ظرفیت مورد نیاز هر محل سه تعیین  تنظیم صورتجلسات نهائی براساس اولویتها
 ینبراساس باالترین نمره داوطلب

 انتظار تا زمان اعالم نتایج

 دریافت و اعالم نتایج اسامی پذیرفته شدگان

هماهنگی با مرکز بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی 
 بمنظور انجام معاینات دانش آموزان

 جام مکاتبات و آزمایشات قبل از شروع دوره ان

هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان بمنظورتأئیدیه دیپلم و کارت پایان 
 خدمت براي پسران  و تعیین مکان بمنظور اخذ تعهد محضري

اعالم به پذیرفته شدگان جهت دریافت برگ 
 پیشینه  سوء

آیا داوطلب شرایط ورود به 
 کالس را دارد

 اخذ تعهد محضري از دانش آموزان

 وع دوره تحصیلیشر
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  نمودار فرآیند
  فعالیت هاي مرتبط با فصلنامه

  برگزاري آزمون فصلنامه ) د
 توسط شهرستانها

تهیه مطالب آموزش جهت )ج
 فصلنامه

خاب بهورز نمونه فصل و انت) ب
 فعال و خالق و مشارکت مردان در 

  امر تنظیم خانواده

 توزیع فصلنامه ) الف 

 تعیین تعداد مورد نیازفصلنامه

اعالم تعداد مورد نیاز فصلنامه به 
 شهرستان و استان

 دریافت فصلنامه از استان 

نظارت بر توزیع فصلنامه درمراکز 
بهداشتی درمانی و خانه هاي 

 ...ادارات و  بهداشت ،

جمع آوري جداول حل شده و 
 جواب خودآزمایی

انتخاب حل جداول برتر و اهداء 
 جوایز

 تصحیح جوابهاي رسیده 

 ارسال به استان

طرح کردن در جلسه کمیته 
آموزش شهرستان و تحویل چک 

 لیست مربوطه

دریافت چک لیست تکمیل شده 
 بررسی چک لیست ها 

 انتخاب افراد مذکور

اعالم اسامی به مرکز بهداشت 
 شهرستان و استان

 ا رابط استانیهماهنگی ب

تشکیل کمیته آموزش شهرستان و 
آلبوم سرفصلهاي  مقاالت اعالم 
 شده دراستان با زمان تحویل آن

 تهیه و جمع آوري مطالب و مقاالت

 اصالح و انتخاب مطالب

ارسال مطالب به مرکز بهداشت 
 شهرستان و استان 

 تهیه و تکثیر سئواالت آزمون

 تعیین زمان ومکان آزمون

 بهورزاناعالم به 

 برگزاري آزمون

 تصحیح سئواالت 

 تعیین نفرات برتر

 تهیه و اهداء جوائز
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 نمودار فرآیند بازآموزي یک روزه جهت بهورزان شاغل
 

 هماهنگی با مسئول مرکز بهداشت

  تشکیل کمیته آموزش
فرم نظرخواهی از ) براساس چک لیست بازدید سال گذشته ( عیت موجود خانه هاي بهداشت تعیین وض(

 ...)بهورزان و 

  اولویت بندي نیازهاي آموزشی
بر اساس اعالم اولویت کشوري استانی و 

 شهرستانی

  تعیین نیازهاي آموزشی
 و انجام نیازسنجی

 وزشیمو تکمیل فرمهاي آ...) مسئول اجرا و - مشخص کردن مدرس( یانه بازآموزي تدوین برنامه سال

 اعالم برنامه بازآموزي سالیانه مرکزبهداشت شهرستان و استان و بهورزي

تهیه و تدوین محتواي آموزشی با هماهنگی و همکاري کارشناسی 
 مربوطه

هماهنگی با مسئولین واحدها 
 براي تنظیم و اجراي برنامه

فراهم نمودن تجهیزات و وسایل 
 کمک آموزشی و پذیرایی

تهیه طرح درس براساس محتواي 
  آموزشی

  تهیه سئواالت 
PreTest, PostTest 

 چاپ و تکثیر متون آموزشی

 برگزاري کالس آموزشی

 ارزشیابی برنامه آموزشی

 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون

یا به هدف مورد انتظار آ
 رسیده ایم

 صدور گواهینامه تکرار برنامه
 خیر بله



۶ 
 

 سالمتو اعضاء تیم نمودار آموزش بدو خدمت پرسنل جدیداالستخدام 
 

تهیه کارنامه و صدور گواهی 
 مهارت آموزشی براي پرسنل

 

رکز ارسال گواهینامه به م
 بهداشت

 

و اعضاء  دریافت تعداد و اسامی پرسنل جدیداالستخدام 
 از مرکز بهداشت شهرستانتیم سالمت 

برگزاري جلسه با مربیان 
 براي هماهنگی الزم

تهیه طرح درس براساس 
 متون آموزشی

آماده کردن مرکز آموزشی 
رگزاري کالس امکانات جهت ب

 آموزشی و غیرآموزشی

  طراحی سئواالت 
PreTest , PostTest 

تهیه برنامه آموزشی و اعالم 
 به پرسنل مورد نظر

اعالم و دریافت کتب 
 آموزشی

اجراي برنامه آموزشی 
 عملی و تئوري

ارزشیابی و ارزیابی 
 هاي آموزشی برنامه

 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون

آیا به هدف مورد انتظار 
 رسیده ایم 

 تکرار برنامه 

 بله

 خیر
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 با تیم گروه کارشناسی نمودار فرآیند بازدید از خانه هاي بهداشت
 

برگزاري جلسه با کلیه مربیان جهت هماهنگی و برنامه ریزي براي نحوه بازدید از خانه هاي بهداشت در 
 طول یکسال

 شرکت در جلسه کمیته آموزش و انتقال مصوبات جلسه مربیان براي تصمیم گیري

 و تدوین برنامه بازدید ساالنه از خانه هاي بهداشت بهمراه گروه کارشناسی تهیه

اجراي برنامه بازدید از خانه هاي بهداشت بهمراه گروه کارشناسی بر اساس برنامه تهیه شده و تکمیل چک 
 لیست موجود

 بررسی چک لیست هاي تحویل داده شده مربیان در جلسه کمیته آموزش بمنظور برنامه ریزي
 بازآموزي ساالنه و بازآموزي فوق العاده جهت بهورزان شاغل نیازمند آموزش
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 )یش از یکروز آموزش ب(العاده جهت بهورزان شاغل نمودار فرآیند تشکیل کالس فوق 
 

  شرکت در کمیته آموزش و تعیین وضعیت موجود و تهیه اسامی بهورزان نیازمند آموزش
  )بر اساس نظرسنجی آزمون و چک لیست بازدید سال گذشته ( 

تشکیل شوراي مربیان جهت 
 هماهنگی و برنامه ریزي

مورد نیاز آموزش ، شتیبانی پتهیه امکانات 
 غیرآموزش جهت برگزاري دوره

اخذ مجوز دوره فوق العاده از مرکز 
 بهداشت 

من خدمت تکمیل فرمهاي آموزش ض

اعالم برنامه کالس آموزشی به مراکز بهداشتی درمانی شهري ، روستایی ، بمنظور هماهنگی هاي الزم و 
 دعوت از بهورزان جهت حضور در کالس ها

تهیه طرح درس براساس متون 
 آموزشی

تهیه متون آموزش توسط مربیان و 
 کارشناسان

اجراي برنامه آموزش 
 تئوري و عملی

 ارزشیابی برنامه آموزش ارزیابی و 

آیا به هدف مورد انتظار 
 رسیده ایم 

 صدور گواهینامه پایان دوره

 تکرار برنامه

 بله

 خیر
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 نمودار فرآیند برگزاري مراسم 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 
 مکانات پذیراییا

تنظیم برنامه بمنظور 
اجراي بهینه مراسم روز 

 بهورز

تهیه هدایا براي بهورزان  هماهنگی و آماده کردن 
 محل مراسم 

دعوت از مدعوین و 
بهورزان جهت شرکت در 

 مراسم

برگزاري مراسم روز 
اجراي برنامه و ( بهورز 

 )تحویل هدایا 

تهیه و ارسال گزارش 
رز به مراسم روز بهو

 شهرستان و استان
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 نمودار فرآیند آزمون نهایی کارآموزي
 

 برگزاري جلسه با مربیان

اعالم برنامه امتحانی کارآموزي 
به مرکز بهداشت شهرستان و 

 استان و دانش آموزان

تهیه برنامه امتحان کارآموزي  تهیه چک لیست ارزشیابی

اعزام مربیان بهمراه چک لیست هاي 
ور برگزاري آزمون مربوطه بمنظ

 کارآموزي در خانه بهداشت مربوطه

آیا در آزمون دانش آموز حد 
 نصلب نمره را کسب نموده است

حضور در امتحان نهائی 
 تئوري و عملی

 اقدام برابر آئین نامه 

 بله

 خیر
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برگزاري جلسه با نمایندگان آزمون 
 برابر آئین نامه

تهیه بانک سئواالت توسط شوراي مربیان و با 
 نظارت و هماهنگی استان

هماهنگی الزم با ناظرین شهرستان   
 واستان

اعالم برنامه زمان  امتحانات به دانش  آماده کردن مکان آزمون
 آموزان

زاري آزمون با دریافت پاسخنامه و پرسشنامه و برگ
 حضور ناظرین شهرستانی و استانی

حضور نمایندگان تصحیح اوراق با 
 شهرستانی و استانی

آیا دانش آموز نمرات الزم را کسب 
 نموده است

 خیر

صدور گواهینامه موقت آموزش 
 بهورزي

 ثبت نمرات در کارنامه و دفتر کتبی
 

اعالم قبول شدگان به مراکز بهداشت 
 شهرستان و استان و دانش آموز

پیگیري جهت انجام آزمایشات 
 استخدامی

 اعالم قبول شدگان به هسته گزینش

اب از هسته گزینش و دریافت جو
 آزمایشات استخدامی

اعالم به دانش آموزان جهت شروع 
 بکار

 پایان دوره

( اقدام برابر آئین نامه 
دد آزمون برگزاري مج

 )یک ماه بعد 

 بله 

  ) کتبی (نمودار فرآیند آزمون نهایی 
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 )دوم (نمودار فرآیند برگزاري امتحان پایه اول یا 
 

جلسه با مربیان و شوراي  برگزاري
 مربیان 

اعالم زمان امتحانات به دانش 
 آموزان

تهیه برنامه امتحانات عملی و 
 تئوري

آماده کردن مکان برگزاري 
 آزمون

 یانتهیه بانک سئواالت توسط مرب

 برگزاري آزمون تئوري و عملی

 تصحیح اوراق

آیا دانش آموزان در 
شده  امتحان قبول
اند

دوم ( ثبت نمرات در کارنامه پایه اول  ثبت نمرات دردفتر کبیر
 و ارائه به دانش آموزان) 

اعالم نتایج آزمون به شهرستان و 
 استان

یا انجام آزمون  (شروع پایه دوم 
 )نهایی 

تهیه و تکمیل جداول ریزنمرات کل 
 دروس

 

برگزاري مجدد آزمون برابر 
 نامه آئین

 
 بله

 خیر
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نمودار فرایند نوآموزی بھ بھورزان شاغل
ابالغ برنامه جدید آموزش 
 به مرکز آموزش بهورزي

 برگزاري جلسه با مربیان

برگزاري جلسه با 
کارشناسان ستادي برنامه 

تهیه و تنظیم برنامه آموزش و هماهنگی با 
 مدرسین و تکمیل فرمهاي مربوطه

آماده کردن امکانات 
 آموزشی و غیر آموزشی

اعالم برنامه جدید به 
 بهورزان 

  طراحی سئواالت 
PreTest, PostTest 

تهیه طرح درس بر اساس 
 محتواي آموزشی

 برگزاري کالس آموزشی

 ارزشیابی برنامه

تجزیه و تحلیل نتایج آزمون و 
 ارزشیابی برنامه

آیا به اهداف  مورد 
 ایم انتظار رسیده 

 صدور گواهینامه آموزش

 تکرار برنامه

 بله

 خیر
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 نمودار فرآیند کارو دانش
 

 اعالم شرایط شرکت در رشته  کاردانش به بهورزان شاغل

 دانش جمع آوري درخواستهاي بهورزان در رشته کارو

 تشکیل کمیته شهرستان و بررسی پرونده متقاضیان

آیا بهورز شرائط ادامه 
 تحصیل دارد

معرفی به مرکز آموزش بهورزي براي تطبیق 
 واحدهاي درسی

 امهخروج از برن

 مکان -زمان  –مربی  –تعیین محتوي درس (برنامه ریزي تدریس دروس تکمیلی  تهیه طرح درس توسط مربیان مربوطه

 )تکمیلی( شرکت در کالسهاي دروس کسري 

 تهیه سئواالت جهت آزمون

 برگزاري آزمون

 تصحیح سئواالت

 تطبیق واحدهاي گذرانیده شده قبلی با واحدهاي فعلی و آماده کردن کارنامه  واهینامه مهارت بهورزيصدور گ

 اعالم قبول شدگان  به مرکز بهداشت شهرستان و استان 

 دبیرستان بزرگسال جهت ادامه تحصیلبه معرفی داوطلبین 

 بله

 خیر
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  نمودار فرآیند دوره کارآموزي
 هفته 15پایه اول بمدت 

 جلسه مربیان جهت انتخاب خانه هاي بهداشت نمونه آموزشی برگزاري

 برگزاري جلسه با مسئول مرکز بهداشت بمنظور تأیید خانه هاي نمونه آموزشی

 هماهنگی با مراکزبهداشتی درمانی که خانه هاي بهداشت نمونه تحت پوشش دارند

  تجهیز خانه بهداشت نمونه آموزشی
 ..).امکانات رفاهی و آموزشی و (  

اعالم خانه هاي بهداشت نمونه 
 آموزشی به مرکز بهداشت استان

 برگزاري کالس آموزش براي بهورزان شاغل خانه هاي نمونه آموزشی بمدت یک هفته 

 تهیه و تدوین برنامه زمان بندي کلی کارآموزي و اعالم به مربیان تهیه و تنظیم طرح درس کلی کارآموزي توسط مربیان

 انتقال مربیان بطور روزانه به خانه بهداشت نمونه آموزشی هماهنگی جهت

ارزیابی و ارزشیابی دانش 
 آموزان حین کارآموزي

  انحام کارآموزي پایه اول 
 )هفته 15(

 ارزشیابی پایانی کارآموزي پایه اول

آیا دانش آموز برابر آئین نامه 
 نمرات الزم را کسب نموده 

 پایان دوره کارآموزي پایه اول

 اقدام برابر آئین نامه

 بله

 خیر
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 )و دوم  (نمودار فرآیند شروع دوره آموزشی پایه اول 
 

  برگزاري جلسه با مربیان 
 )تشکیل شوراي مربیان ( 

تب اعالم به استان بمنظور دریافت ک
بهورزي با توجه به تعداد 

 آموزان  دانش

بندي کلی  تدوین جدول زمان تهیه و
  کالسهاي تئوري و عملی 

 )و دوم ( پایه اول 

تهیه و تدوین طرح درس 
 کلی پایه اول توسط مربیان

اعالم برنامه هفتگی به 
 مربیان و دانش آموزان

 تهیه جدول برنامه هفتگی

آماده نمودن امکانات 
 آموزش عملی خارج از مرکز

  شروع آموزش پایه اول 
پایه دوم (ساعت10وهفته  29

  )ساعت29وهفته 24

تهیه طرح درس روزانه 
 توسط مربیان

آموزان حین تدریس  ارزیابی و ارزشیابی دانش
 و برگزاري کالسهاي جبرانی با توجه به فعالیتها

  پایان دوره آموزش تئوري و عملی
 )و دوم (پایه اول  



١٧ 
 

  پایه دوم نمودار فرآیند قبل از شروع دوره آموزشی
 

 برگزاري جلسه مربیان

موردنیاز با  برآورد بودجه
آموزان  توجه به تعداد دانش
 مورد نظر

برگزاري جلسه با مسئول مرکز 
 بهداشت

دریافت مواد غذایی تهیه شده 
 از انبار مرکز بهداشت

پیگیري در خصوص تهیه مواد 
غذایی نسبت به تعداد 

 آموزان  دانش

مهیا نمونه مکان خوابگاه با 
توجه به تعداد و جنسیت 

 آموزان دانش

گیري در خصوص تأمین پی
 بودجه مورد نیاز دوره

 شروع دوره

بررسی تجهیزات و امکانات 
 آموزشی و غیر آموزشی



١٨ 
 

 ساعت22و هفته 22نمودار فرآیند دوره کارآموزي پایه دوم بمدت 
 

 برگزاري جلسه با مربیان

 آموزي بازدید مربیان از خانه هاي دانش

هاي دانش آموزي  ص در خانهنواقبرگزاري جلسه با مسئول بمنظور رفع 
 بوطهمر

تهیه و تنظیم درس کلی کارآموزي توسط 
 مربیان

بندي کلی  تهیه و تدوین برنامه زمان
 کارآموزي و اعالم به مربیان

هماهنگی با مرکز بهداشتی و درمانی و 
 وبیمارستان تسهیالت زایمانی

هماهنگی جهت انتقال مربیان بطور روزانه به 
 آموزي ت دانشخانه هاي بهداش

ارزیابی و ارزشیابی دانش آموزان حین 
 )چک لیست ( کارآموزي 

  انجام کارآموزي پایه دوم 
 )ساعت22وهفته  22(

ارزشیابی پایانی کارآموزي پایه دوم 
 همراه با چک لیست 

آیا دانش آموز برابر آئین 
نامه نمرات الزم را کسب 

 نموده است

 انجام آزمون نهائی

 ر آئین نامه بهورزياقدام براب

 بله

 خیر



١٩ 
 

 

 نمودار فرآیند انتخاب بهورز نمونه و مربی نمونه
 

 در هرشهرستان با کارشناسان و مسئول مرکزمدیران بهورزي برگزاري جلسه 
 

 برگزاري جلسه با مربیان
 

 تهیه چک لیست انتخاب بهورز و مربی نمونه
  

  ارزیابی دیگران    خود ارزیابی 
 

 معرفی شده لیست براي کلیه بهورزان و مربیان بوسیله چک) کمی و کیفی (بررسی عملکرد 
 

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

 )طرح بازبینی مرکز جهت مربی نمونه (
 

 ز بهداشتاعالم بهورز و مربی نمونه به حراست و مسئول مرک
 

 اعالم بهورز و مربی به استان
 


