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 معاونت بهداشتي در سطح شرح وظايف  

ريزي عملياتي براي اجراي ساالنه برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه برنامه 
بنـدي مخـاطبين، تعيـين        تحليل وضعيت موجود، دسـته    (ريزي برقراري ارتباط استراتژيك براي سالمت         برنامه

 )هاي مناسب، تدابير مديريتي و ارزيابي ژي مناسب، تدوين خالصه پيام، تعيين كانال  راتاهداف، تعيين است
ريزي آموزش همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك  برنامه 
     نامـه، عقـد قـرارداد، همـاهنگي درون و بـرون بخـش               شامل مكاتبات، جلسه، تفاهم   (اقدام براي جلب حمايت، 

به منظور اجراي برنامه خودمراقبتي فردي، سـازماني، اجتمـاعي و خوديـاري در سـطح                )  ...رساني همگاني و    اطالع
 دانشگاه

هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخالت آموزش سالمت شركت در دوره 
عمليـاتي   و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامـه           كارشناسان آموزش سالمت تحت پوشش     توانمندسازي

 خودمراقبتي در سطح دانشگاه
شامل تامين بودجه مـورد نيـاز، تهيـه و    (پوشش  تحت سالمت ارتقاي و آموزش پشتيباني خدمات كارشناسان

 براي اجراي برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه) توزيع ابزارهاي خودمراقبتي
  خـودمراقبتي    پوشش طبـق چـك ليـست       ها و شوراهاي حامي سالمت منطقه تحت        ارزشيابي عملكرد سازمان 

 ساالنهشوراها / سازماني
پوشش تحت سالمت ارتقاي و آموزش برگزاري جلسات دو ماهانه با كارشناسان 
 بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول پيش بيني شده 
ن آموزشي  كمپي اجرايريزي براي برنامه 
  يابي داخلي در هر يك از چهار مرحله پيش رسـانه          مديريت شامل ايجاد شناسنامه و ارز      (مديريت سامانه ارس /

 )هاي تابعه ها و مداخالت ثبت شده توسط شهرستان بي و نظارت بر رسانهمداخله، پيش آزمون، اجرا و ارزشيا
 تشكيل كميته ساماندهي رسانه 
نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي 
      هـاي برنامـه طبـق        بررسي شاخص (برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه       ارزشيابي اقدامات انجام شده در

 )پنل مديريت اطالعات سالمت
ارزيابي عملكرد كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت تحت پوشش  
 15 تا 1 مستندسازي اقدامات انجام شده شماره 
هاي ابالغ شده از سطوح باالتر  اجراي برنامه 
  

ركز بهداشت شهرستانشرح وظايف در سطح ستاد م  
بـراي اجـراي سـاالنه برنامـه ملـي      ) شـامل نيازسـنجي، تعيـين اهـداف و اسـتراتژي      (ريـزي عمليـاتي       برنامه.1

هـاي خوديـار در سـطح         خودمراقبتي براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتمـاعي و گـروه             
 شهرستان

شرح وظايف: 5فصل 
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  سالمتريزي براي برقراري ارتباط استراتژيك براي برنامه.2
 همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك سالمت برنامه ريزي براي آموزش .3
اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فـردي، سـازماني،                  .4

  شهرستاندر سطح...) مكاتبات، جلسه، آموزش همگاني و (اجتماعي و گروه خوديار در منطقه تحت پوشش 
  هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخالت آموزش سالمت شركت در دوره.5
كارشناسان مراقب سالمت خانواده و ساير كاركنـان بهداشـتي بـراي اجـراي برنامـه عمليـاتي                  توانمندسازي  .6

 خودمراقبتي در سطح شهرستان
در ) شامل تـامين و توزيـع ابزارهـاي خـودمراقبتي         (قبتي  خدمات پشتيباني براي اجراي برنامه  ملي خودمرا       .7

 سطح شهرستان
 هاي سفير سالمت  نظارت بر آموزش.8
 برگزاري جلسات ماهانه با كارشناسان مراقب سالمت خانواده تحت پوشش.9

هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري  شامل برگزاري دوره(اقدام براي توسعه خودمراقبتي سازماني .10
 در سطح شهرستان) الين براي اعضاي شوراي ارتقاي سالمت، ارزشيابي دوره آموزشي ي آموزشي آنها دوره
هـاي آموزشـي حـضوري، همـاهنگي بـراي        شـامل برگـزاري دوره    (اقدام براي توسعه خودمراقبتي اجتمـاعي       .11

 در سطح شهرستان ) الين، ارزشيابي دوره آموزشي هاي آموزشي آن برگزاري دوره
ها و شوراهاي حامي سالمت منطقه تحت پوشش طبق چـك ليـست خـودمراقبتي        د سازمان يابي عملكر شارز.12

  ساالنهشوراها / سازماني
هـاي آموزشـي، تكميـل        شامل تامين و توزيع بسته    (هاي خوديار منطقه تحت پوشش         مديريت فعاليت گروه  .13

 ) ار به صورت فصلي سفير سالمت در پرونده خانوار، تكميل چك ليست ارزيابي گروه خودي2فرم شماره 
 نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي.14
هـاي برنامـه    بررسـي شـاخص  (ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح شهرسـتان         .15

 )طبق پنل مديريت اطالعات سالمت
  ارزيابي عملكرد مراكز تابعه .16
مداخله، / سنامه و ارزيابي داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسانه          شامل ايجاد شنا  (مديريت سامانه ارس    .17

 )پيش آزمون، اجرا و ارزشيابي
 ريزي  بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول برنامه.18
 تشكيل كميته ساماندهي رسانه.19
 هاي آموزشي ابالغ شده  مشاركت در اجراي كمپين.20
 20 تا1 مستندسازي اقدامات انجام شده شماره .21
 هاي ابالغ شده از سطوح باالتر راي برنامهاج  .22
  
سالمت جامعه/ شرح وظايف در سطح مراكز بهداشتي درماني  

  هاي آموزشي ابالغ شده  تدوين، اجرا و نصب برنامه آموزش همگاني منطبق با نيازسنجي و برنامه. 1
  هاي بهداشت تحت پوشش خانه/ پايش از پايگاه بهداشتيبندي  زماننصب برنامه. 2



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت

39

  بندي شده   طبق برنامه زمانهاي بهداشت تحت پوشش خانه/پايگاه بهداشتي پايش .3
هـاي بهداشـت تحـت     خانه/از پايگاه بهداشتي در بازديد   هاي آموزش و ارتقاي سالمت      تكميل چك ليست برنامه   . 4

  پوشش
و ارتقـاي سـالمت     به كارشناس مسوول آموزش     آموزش و ارتقاي سالمت     هاي    پايش برنامه از  خوراند   ارسال پس . 5

  شهرستان
ريزي براي بهبود و حفـظ عملكـرد پايگـاه و خانـه بهداشـت          و برنامه  ها  خانه/ پايش پايگاه بهداشتي   نتايجتحليل  . 6

  مبتني بر تحليل پايش
 سـالمت جامعـه  /  مركـز بهداشـتي درمـاني   ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خـودمراقبتي در سـطح        . 7
 ) برنامه طبق پنل مديريت اطالعات سالمتهاي بررسي شاخص(

 
پايگاه بهداشت /  خانهشرح وظايف در سطح  

برنامه ملي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و خودياري در منطقه تحـت            همكاري در برگزاري كمپين     .1
  پوشش

خودمراقبتي ي ملي   هاشامل زيج خودمراقبتي، راهنما   (هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي        شركت در دوره  .2
  ) به طور ساالنه و محل كاردر شوراها ريزي عملياتي مشاركتي خانواده، پورتال ملي خودمراقبتي، برنامه

و ثبت  ) يك نفر در هر خانوار    (سالمت  بررسي خانوارهاي تحت پوشش از نظر داشتن فرد واجد شرايط سفير            .3
)2 و 1فرم شماره (اطالعات آنها در پرونده خانوار 

 بـراي تعيـين سـفير        و برقراري ارتباط با آنها     نوارهايي فاقد فرد واجد شرايط براي سفير سالمت       شناسايي خا .4
سالمت افتخاري

سفيران سالمت طالعاتي از اتشكيل بانك .5
اليـن بـراي      آن/هـاي آمـوزش حـضوري       تربيت سفيران سالمت از طريق نيازسنجي آموزشـي، برگـزاري دوره          .6

  سفيران سالمت 
  شي سفيران سالمت تحت پوششهاي آموز توزيع بسته.7
، چـك  1فرم شـماره  ( سفيران سالمت در ارتقاي سالمت فردي، خانوادگي، اجتماعي         بررسي وضعيت فعاليت  .8

)ليست عملكرد سفيران سالمت
  نظارت بر اطالعات ثبت شده در پرونده خودمراقبتي سفيران سالمت .9

در منطقـه تحـت پوشـش    )  سـازماني خـودمراقبتي (هـاي حـامي سـالمت     ريزي براي توسـعه سـازمان     برنامه.10
  درو همكاريهماهنگي ، كمك در تشكيل شوراي ارتقاي سالمتها،  ارگان/ ها ريزي شامل شناسايي سازمان    برنامه(

  ) الين است آن/ هاي آموزشي حضوري  برگزاري دوره
مراقبتي خـود ( محلـي حـامي سـالمت        هـاي   هاي شهري، روستايي و شوراياري      ريزي براي توسعه شورا      برنامه.11

هاي    برگزاري دوره   در و همكاري شامل شناسايي شوراها، هماهنگي     ريزي    برنامه(در منطقه تحت پوشش     ) اجتماعي
  ) الين است آن/ آموزشي حضوري 

نظارت بر اطالعات ثبت شده در پورتال خودمراقبتي سازماني و اجتماعي منطقه تحت پوشش .12
برگـزاري  ،  5و   2شامل تكميل فرم شماره     (ارهاي تحت پوشش    هاي خوديار در خانو     ريزي تشكيل گروه    برنامه.13

 در  همكـاري  ، بـه اعـضا    ه دسـتورالعمل تـشكيل گـروه خوديـار        ارايهاي خوديار،     گروهجلسه توجيهي براي اعضاي     
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تكميل چـك ليـست ارزيـابي گـروه          ،هاي آموزشي است    الين، توزيع بسته    آن/ هاي آموزشي حضوري    برگزاري دوره 
)  صليخوديار به صورت ف

هـاي    ليـست گـروه     ، چك 5 و   3الي  1فرم شماره    (13 تا   1مستندسازي و ثبت اطالعات كليه اقدامات شماره        .14
)خوديار، چك ليست عملكرد سفيران سالمت

تحليـل   ثبـت،  (پايگـاه بهداشـت   / خانـه ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خـودمراقبتي در سـطح             .15
)ها شاخص مداخله براي بهبود  و اطالعات سالمتهاي برنامه طبق پنل مديريت شاخص

هاي ابالغ شده از سطوح باالتر جراي برنامها.16

شرح وظايف سفيران سالمت  
 سـاير ي ملي خودمراقبتي، زيـج خـودمراقبتي، پورتـال خـودمراقبتي و             هاهاي آموزشي راهنما    گذراندن دوره .1

 مورد نيازهاي آموزشي بسته
ريـزي فـردي بـراي        يابي سـبك زنـدگي خـود و اعـضاي خـانواده و برنامـه              تكميل زيج خودمراقبتي براي ارز    .2

خودمراقبتي
برحسب اطالعات پرونده سالمت (هاي مزمن براي خود و اعضاي خانواده    هاي آموزشي بيماري     گذراندن دوره .3

)خانوار
ـ ) تيپورتال ملي خودمراقب  / كسب شده از سوي كارشناس مراقب سالمت      (ي خودمراقبتي   ها تقال آموزش ان.4 ه ب

اعضاي خانواده 
هاي مزمن خود و اعضاي خانواده هاي جزيي و بيماري كنترل ناخوشي.5
گروهي و جمعي هاي بهداشتي  مشاركت داوطلبانه در فعاليت.6
واسـتانداري هـاي مردمـي حـامي سـالمت و شـوراهاي محلـي،       هاي خوديار، تشكل گروه/عضويت در گروه.7

فرمانداري
مت افتخاري، براي خانوارهايي كه سفير سالمت ندارندعنوان سفير سال ايفاي نقش به.8
تكميل پرونده خودمراقبتي خود و خانواده در پورتال ملي خودمراقبتي.9


