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  خوديار هاي گروهدستورالعمل تشكيل 

 گروهـي تعامـل در)متمركـز گروهـي بحثكردن،بازينقش،سازي مدل(خودمراقبتيعامليت تقويتهاي روشازبسياري
آموزشـي / حمايتي/ خودياريروهگ صورت بهگروهيتعاملجزءيكمعموالًخودمراقبتيخوبهاي برنامهلذا.شودميانجام
  .است خودمراقبتيبرنامههايرويكردازخودياري هاي گروهتشكيلازحمايتجهتهمينبه. دارند
. است »مردمدستاندرمردم سالمت «برآنتمركزكهاست PHCاستراتژي ازجزيخودياريكهاستاظهارشدهاغلب
 ودهنـده همزمـان هـا  گـروه  ايـن  اعـضاي .باشدپيشرفتواقدامسمتبهآنگيري جهتتواند مياستراتژياينقوتنقطه

 خوديـار هـاي  گروهدر . نداردوجودها آن درمعمولهايسازماندررايجتخصصوبوروكراسياينكهوهستندكمكگيرندة
خودياريدراساسينكاتازيكي.كنندعمل سيستمدرسالمتخدماتدهندگانارايهنقشدركهآموختخواهندمردم
  .كننددركراآنتوانند مي،اند كردهتجربه رامشكليككهكسانيفقطكهاستاين

  
وكننـد  مـي  مالقـات رايكـديگر منظمـي فواصـل بهكهكوچكيوخودگردانباز،هاي گروهازاند عبارتخوديارهاي گروه

شود ميگرفتهنظردراجتماعيحمايتازشكليصورت بهاينجادردوجانبهكمك.استدوجانبهكمكها آناصليفعاليت
پيونـد هـم بهبرابرشكلي بهراها آنكهموضوعييامشتركمشكليكدارايافرادبينشناختي روانوعمليكمك ازكه
بامقابلههاي راهواطالعاتتجربيات،گذاشتناشتراك بهطريقازعاطفيحمايترويفرماين.استشده تشكيل،دهد مي

هـا  برنامـه انـواع سايراز،شوند ميناميدهنيزدوجانبهحمايتهاي گروهعنوان بهكهخوديارهاي گروه .داردتمركزافرادديگر
ممكنمتخصصين.ندارندمتخصصيكننده هدايتهيچ وشوند ميادارهگروهاعضايوسيله بهها گروهاينچراكهتمايزند قابل
هايگروه مانند ميباقيمشاوروفرعينقشدرصرفاًها آنوليكنندشركتجلساتدر گروهافرادتأييدوتقاضابهبنااست

كـامپيوتر طريـق ازنيـز زيـادي خوديـار هـاي گـروه امـروزه البتـه كننـد ميمالقاتچهرهبهچهرهصورت بهعمدتاًخوديار
كـه كـساني سـاير بـا سـازند  ميقادرراافرادكههستندترونيكيالكهاي شبكهاينترنتي خوديارهاي گروه. استشده تشكيل
ارايـه دوجانبـه  كمـك الكترونيـك گفتگـوي طريقازيكديگربهوكردهجمعاطالعاتنموده،گفتگو،را دارند مشكلهمان
محلازدوربسياركهكسانيياكنندميفشار احساسهاگروهدركهكسانيبرايتواند ميكامپيوترطريقازارتباط.دهند

.باشدمناسباست،مشكلبرايشانخانهازخروج ياونندكميزندگيگروهمالقاتتشكيل

  
: ازاند عبارتراي اعضاي خود ب خوديار هاي گروهمزاياي 
 جديد براي مقابله با مشكالتهاي استراتژييادگيري اطالعات و 
ت زندگي مشابهاطمينان يافتن مجدد و حمايت از ديگران با تجربيا
 شخصي و دستيابي به رشد شخصيهاي بينشتوسعه دادن 
حساسيت بيشتر داشتن نسبت به احساسات ديگران فراگيري بهتر ابراز احساسات و
 ها چالش بيشتر در مقابله با نفس اعتمادبهاحساس قدرت و
   ،ــه ــا جامعـ ــاط بـ ــك ارتبـ ــعه دادن يـ ــازيتوسـ ــز   همانندسـ ــاعي و انـ ــروه اجتمـ ــك گـ ــا يـ ــصي بـ واي  شخـ

شخصي كمتر
كند مي يك منبع براي سازمان ارائه خدمت عنوان به
 كند مي تأمينسازمان را با يك شبكه انتشار اطالعات و منابع  
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 :نهايي هدف

 سالمت هاي برنامه هدف هاي گروه در خودمراقبتي عامليت افزايش

    فعاليت  استراتژي  
 از مراقبـت  هـاي مهـارت  تقويـت  و ايجاد  1

-مهـارت  گيـري، تصميم مسأله،حل( خود
 ساير و زدن اقدام به دست ارتباطي، هاي

  ).خاص موضوع برحسب هامهارت

    خودياري هاي گروه ايجاد

 تانياسـ  مراكـز  و فنـي  – مشورتي مركز تشكيل
  خودمراقبتي از حمايت
 هـدايت  بـراي  غيرمتخـصص  رگـ تـسهيل  تربيت
  خودياري هاي گروه

  گرتسهيل مهارت و دانش تعريف
  گرتسهيل آموزي مهارت بسته تهيه

 كننـده  تربيـت  كـشوري  مجـرب  مربيـان  تربيت
  گرتسهيل
 سـاير  مـديران  و گـذاران  سياسـت  حمايـت  جلب
-گـروه  تشكيل از حمايت براي توسعه هايبخش
  خودياري هاي

 خـدمات  از ارايه حمايت
 اي مشاوره و خودياري

  

 مـدني  نهادهـاي  ساير و ها NGOحمايت  جلب
  خودياري هايگروه تشكيل از حمايت براي

 و خودكارآمـدي  حـس  تقويـت  و ايجـاد   2
 جايگـاه  كـردن  درونـي  و خود از برداشت
  سالمت

 زندگي هايمهارت انتقال
 هدف هايگروه به
  

  

ــت  اجتماعي حمايت افزايش  3 ــشكيل از حماي  ت
  خودياري هاي گروه
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ميانيومليسطحدودرپشتيبانخدماتليست
ارايـه محيطيسطوحخدماتبراي )تجهيزاتيومالي،كاركنان(منابعتأمينمنظور بهمليوميانيسطحدودرخدماتاين

  :گيرند ميانجام مرتبطهاي حيطهدرخودمراقبتيهاي برنامه
  

خودمراقبتيازحمايتفنيمشورتيمركز ـدر سطح ملي
 و ارتقاي سالمت وزارت بهداشـت درمـان و   آموزشدر دفتر واستدمراقبتيخوازحمايتفنيوعلمياصليبازويمركزاين

،بررسـي ، مـشكل  تحليـل ، يـابي مـشكل چرخـه بايدبرنامهاصليمتوليعنوان بهمركزاين.نمايد ميفعاليتآموزش پزشكي
 .باشـد  مـي  خوديـار  هـاي  گروهكيل  اصلي اين مركز حمايت از تشهاي برنامهيكي از . نمايدهدايترانظارت واقدام،ريزي برنامه
  .استمختلفهاي قسمت پوششبرايزيروظايفشرح

:اصليوظايفشرح
خوديارهايگروهتشكيلدركمكوحمايت.1
 خودياري هاي گروه از حمايت نظام پيشنهادي ساختار مداوم بازنگري و طراحي.2

 وركش در خودياري هاي گروه از حمايت ساختار موفقيت ميزان ارزشيابي.3

 خودياري هاي گروه از حمايت هاي برنامه هاي اولويت تعيين و نيازسنجي.4

 خودياري هاي گروه گري تسهيل و مشاوره خدمات فني استانداردهاي تدوين.5

 مياني سطوح به آن تخصيص و خوديار هاي گروه از حمايت براي بودجه تأمين براي حمايت جلب.6

 فني مشاوره مركز در خوديار هاي گروه تشكيل دستورالعمل طراحي.7

 خدمت موضوع در بهورز/ مراقب سالمت خانواده تربيت آموزشي بسته تهيه.8

  مربي آموزش هاي دوره برگزاري با كشوري مربيان تربيت.9

  

:)استاني (مياني سطحدرپشتيبانساختار
طريـق  زاكـه است  خوديار هاي گروه برايالزمانسانينيرويتأمين وفنيپشتيبانيمركزايناصلينقش

:شود ميانجامزيراقدامات
خوديارهاي گروهجلساتوها كالسبراي دورهنظارت.1
يگرتسهيل براي مراقبان سالمت و بهورزان براي آموزشيهاي دورهبرگزاري.2
  بهورز/ مراقب سالمت خانوادهعملكردبراي دورهنظارت.3
ــازآموزيوتربيــت.4 ــانواده ب ــب ســالمت خ ــورز/ مراق ــه به ــوان ب ــسعن ــر در  ت ــروههيل گ ــاي گ ــاره ــا خودي ب

دفتر آموزش و ارتقاي سالمتهمكاري
تر پايينسطوحبهخودياري هاي گروهخصوصدرفنيمشاورهارايه.5
بخشيبرونوبخشيدرونهاي هماهنگي.6
خودياري هاي گروه از حمايتهاي برنامهاجرايوطراحي.7
نيازهااساسبريآموزش هاي رسانهتأمين.8
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خودياري هاي گروهو حمايت از مشاركتبرايجامعهمختلفهاي گروهو هاNGOو وصيخصبخشترغيب.9
جديدخودياريهاي گروهتشكيلروندازحمايت.10
خوديار هاي گروه از حمايت تشكيل ودرآنكارگيري بهبرايريزي برنامهوجامعهموجودهاي ظرفيتشناسايي.11
منطقهسطحدر خوديار هاي گروه اثربخشيشواهدارايه.12

  
بهداشت هاي خانه/ بهداشتي هاي پايگاهاصليخدمتيفرآيندهايعناوين

 خوديارهاي گروهتعداد  و ثبت  و عضويت سفيران سالمت داوطلب در گروه خوديارنام ثبتنظارت بر .1
گر  تسهيلعنوان به خوديار هاي گروهشركت در جلسات .2
  ها آنع و ارجا گيرندگان خدمت به خوديارهاي گروه معرفي.3
دهي  و فرم گزارشخوديار هاي گروهتشكيل  دستورالعملتوزيع.4
 تسهيل گر و مشاور در كنار گروه خوديارعنوان بهارائه نقش .5
 خوديارهاي گروهاعضاء متناسبآموزشيموادوها رسانهتوزيع.6
 خوديار تحت پوشش و تحليل آنهاي گروه شاخص وضعيت تعيين.7
  شاخصطراحي و مداخله براي بهبود .8

  
: خوديارهاي گروه براي تسهيل گري در بهورز/  مراقب سالمت خانوادههاي ويژگي

  : زير باشدهاي ويژگي داراي خوديار بايدهاي گروه براي تسهيل گري در بهورز / مراقب سالمت خانواده
  

 :دانش
اطالعـات داشـتن ،)تغيير حلامرزندگي،هاي مهارتخودكارآمدي،(مرتبطمفاهيموخودمراقبتيمبانيباآشنايي

شدهارايهخودمراقبتيمباحثمورددرفنيپايه
آنهدايتنحوهوفوايد،خوديارهاي گروهباآشنايي
كشوردرموجودتسهيالتباآشنايي
آموزشينيازسنجيتكنيكباآشنايي
گروهپوياييباآشنايي
گروهيگيري تصميمهاي تكنيكباآشنايي
خودياريمفاهيمباآشنايي

  
 :نگرش
گروهيكارانجامبهاعتقاد
خوديارهاي گروهبهدادناهميت
گروهنظراتبهنهادنارزش

  
 :مهارت
مطالبانتقالمهارت
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ارتباطيهاي مهارت
آموزشيريزي برنامهمهارت  
گروهيكارهاي تكنيككارگيري بهمهارت
افكاربارشمانندگروهيآموزشهاي روشمهارت…
مؤثرارتباطقراريبرمهارت
گروهيخودياريهاي مهارت
گروهرهبريهاي مهارت  

  

   خوديارهاي گروهعضويت در 

فراخـوان عـضويت    . سفير سالمت عضو شدعنوان به در پرتال ملي خودمراقبتي بايست ميبراي عضويت در گروه اي خوديار ابتدا   
بـراي عـضويت در گـروه اي خوديـار          . شـود   ميسالمت ارسال    خوديار توسط پرتال ملي خودمراقبتي براي سفيران         هاي  گروهدر  

براي عضويت در .  كنيدنام ثبت خوديار موجود هاي گروهحقيقي الزم است كه به مراقب سالمت خانواده خود مراجعه نموده و در 
 موردنظر خوديار   هاي گروه و در    واردشده خوديار پرتال ملي خودمراقبتي      هاي  گروه به صفحه    بايست  مي خوديار مجازي    هاي  گروه
  . كنيدنام ثبت

  

   خوديارهاي گروه تشكيل استانداردهاي

نماينـده  و يـار  د خوهاي گروه و تقويت همكاري بين رهبران    خوديار هاي  گروه سازي  شفافو   راهنمايي   ،هدف از اين دستورالعمل   
  .است) مراقب سالمت خانواده ( پزشكيآموزش ووزارت بهداشت درمان 

. است) FGD(اداره آن به روش بحث گروهي متمركز        .  نفر است  12-10 طور معمول   به نفر و    15-5متشكل از   يك گروه خوديار    
 هـاي   مهارت و داراي    يافته  دست در زمينه مشكل مورد بحث       هايي  موفقيتفردي كه به     (غيرمتخصصهدايت جلسه توسط رهبر     

  كند مي تسهيل گر در بعضي از جلسات شركت وانعن بهمراقب سالمت خانواده . گيرد ميانجام ) استتسهيل گري نيز 

  
  : در گروه خوديارها نقش
را دارندتسهيل گر نقش  بهورز/ مراقب سالمت خانواده: تسهيل گر 
فردي از اعضا گروه خوديار استرهبر گروه:  رهبر گروه 
است) نفر12-10 معمول طور به نفر و 15-5(اعضاي گروه عضوي از : عضو گروه .
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بايــد  گــروه و اعــضاي گــروه ، رهبــر)گــرتــسهيل  (بهــورز / خــانوادهالمت مراقــب ســ
  :به موارد زير پايبند باشند

مناسب و ارائه اطالعات دقيق  
اعضاي گروهتوانمندسازي   
يك جامعه مثبت را به نمايش گذارند  
مراقب سالمت خانواده ارائه بازخورد به  
 گروه نيازهاي بهبودن نسبت پاسخگو  
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيهاي دستورالعمل به  بودنپايبند   

  
  . شرح زير استبه خوديارگروه  فهرست استانداردها

  

 و  دهي  سازمان مؤثر طور  به براي اينكه يك گروه خوديار را        كنند  مي رهبران گروه خوديار خدمت      عنوان  بهافرادي كه    . 1
   هستندهايي ويژگي و ها مهارتداراي  هدايت كنند

  : شاملها ويژگي  وها ارتمه اين

بهورز / مراقب سالمت خانواده نزديك با حفظ رابطه كاري تمايل به  
 بهورز/ مراقب سالمت خانواده نظارت با حداقل كردن كارقابليت  
خوشامدگوو  همدل، جذاب شخصيت  
ممتدصورت بهآموزشي  هاي فعاليت مشاركت در   
پزشكيآموزش وزارت بهداشت درمان و وقايع  وها برنامه ترويج يادگيري و تمايل به   
سازمان و مديريت، گروه تسهيل در زمينه ارتباطات، توانايي  
يير در زندگي كساني كه عضو گروه هستندغتايجاد  تمايل به وگروه خوديار  رسالت تعهد به.  
گروه  مديريتهاي استراتژي به دست يافتن  جديد وهاي ايده يادگيري استقبال از  
باشدطاب با موضوع گروه خوديار در ارتشخصاًضا گروه، مانند ديگر اع .  
گروهكنندگان شركتدر و ايجاد انگيزه   كردنقابليت توانمند  
 يميلا /اينترنت  تجهيزات و فنّاوريدانش و دسترسي به داشتن 

شـده  پارامترهاي شرح  ساسبر ا و رهبران    كنند  مي ارائه   خوديار براي رهبران گروه     وظايف را شرح   بهورز/ مراقب سالمت خانواده  
  .)نگاه كنيد 1به پيوست  (كنند مي كار

چنـين  د  دهـ  ارائهرا   شود  ميگروه امضا    كه توسط رهبران و اعضا     » همكاري هاي  نامه  موافقت« بايد بهورز/ مراقب سالمت خانواده  
 و همكاري با رهبران گروه خـود كنند ايت  از اين استانداردهاي اوليه حمها آنكه   را زماني دارندتأثيربيشترين  هايي نامه  موافقت
  .يابدتوسعه 
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  كنند مي شركت ،شده گرفتهدر نظر  آموزشي هاي فرصت در خوديارهمه رهبران فعال گروه . 2

 
  .ضروري است خوديار گروه كردعمل مثبت حداكثر رساندن منافع به منظور به خوديار گروه رهبران همه آموزش براي

داشـته باشـد و ايـن        شـركت  گـروه  رهبران جديد  تمام  براي شده  طراحي آموزش در مسئوليت بايد ل  قبو قبل از :	جديد رهبران
  . را تكميل كندها دوره

 وشركت كنند    منابع شناخت،   رهبري هاي  مهارت براي حفظ  ويژه يآموزشدوره   در رهبران همه ضروري است كه  	:رهبران همه
  .كنند دريافت  موضوع گروه خوديارمورد دررا  روز بهطالب م

 توسـط  هـا  آمـوزش  ايـن  .كنند شركتدر طي سال  متمركز  آموزشيهاي فرصتمورد از  حداقل دو بايد در خوديار گروه رهبران
  .خواهد شد مديريت و ريزي برنامه آموزش و ارتقاي سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفتر

  

 كنند مي پزشكي عمل آموزش وهداشت درمان  وزارت بهاي باسياست مطابق خوديار هاي گروه .3

  
  : ازاند عبارت ها سياست

A.رازداري  
B.اصول اخالقي  
C.دسترسي  
D.تبعيض عدم  
E.شود نميارائه  پزشكي مشاوره  
F. شود نميبه اشتراك گذاشته  پزشكي اقالم دارويي و  
G.زندگي  برتأكيد  
H. گروه هاي فعاليتبرخي  از  نظرصرف بهالزام 

  

A .رازداري  

  .كنند ميي حمايت رازدار از خوديارروه  گاعضارهبران و 

   خطر معرض  در   كننده  شركت اعالم شود مگر اينكه    خارج از جلسه     نبايد در  در جلسه گروه   شده  بياناطالعات شخصي
  . باشد شخصيهاي آسيب

 فرد داشته باشد از، بايد اجازه كتبيها فيلميا  ها عكس، شناسايي قابلاطالعات براي اعالم .  
 خوديار هاي گروههمه 	در  افـراد  كـه  هنگامي .باشند مي پزشكي آموزش ووزارت بهداشت درمان  هاي برنامهبه وابسته _

مراقـب سـالمت    بـا   را   اطالعـات عـضويت در گـروه         رود  مـي رهبران گروه انتظار    از  ،  كنند  مي شركت   خودياريك گروه   
  .نيست رازداريقض ا نمورداين  .دنبگذاربه اشتراك  خانواده
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B . القياخاصول  

  . پيروي خواهند كرداخالقي اصول سياست از خوديار گروه رهبران

بـا   و يـا  باشد   در تضاد او   منافع شخصي   كه با  شود  ميگروه خوديار    ي به نفع  مل انجام ع  بهتعهد  يكي از اعضا گروه م     كه  درصورتي
 هاطالعات مربوطـ  با مواردي را  چنين   بايد آن عضو   در تضاد باشد،    يا وابستگي مالي دارد    فعامنسازمان   كه در آن   يسازمان منافع

در  گيري تصميم از شركت در بايد و حذف كنند مربوط مذاكرات هرگونه  را ازشانخود بايد، نداعالم كشدن از آن   آگاهمحض به
  .خودداري كنند اين موضوع ارتباط با

  

C .دسترسي  

  . كنندبرگزار دسترسي قابل هاي مكاندر   بايد جلسات را خوديارهاي گروه

مربـوط بـه    هـاي  نگرانـي  دليـل به  ،طوركلي به .برگزار شود بهورز/ مراقب سالمت خانوادههماهنگ شده با در مكان    بايد جلسات
  .برگزار گردند شخصي هاي مكاننبايد در  گروه جلسات عنوان هيچ به ،و دسترسي مسئوليت

  

D. تبعيضعدم   

  .كنند ميعه پيروي  جام در عدم تبعيضهاي سياست از خوديار هاي گروه

 مثـال  عنـوان   به.پذيرند مي )باشدفرد براي گروه مناسب  كه درصورتي(  راگروه شاناعضاي جديد  مداوم طور به خوديار هاي گروه

در عضويت  گروه است براي  دراز مشاركت حمايتيمنافع مالي يا  آوردن دست به قصدشان كه غيرانتفاعي هاي شركت از  يافراد
  .ندستمناسب نيگروه 

مراقـب   .كننـد  سياست عدم تبعيض حمايتاز بايد  ها گروهبا اين حال، شوند،  ايجاد  خاصهاي ويژگيبا  هايي گروهممكن است 
مطابق بـا شـرايط و       براي پيدا كردن گروه مناسب       ها  آنممكن است با ارائه راهنمايي به افراد و كمك به            بهورز/ سالمت خانواده 

  .منافعشان كمك كنند

 "گروه بسته " زمان  مدت كه در آن     استشرايط خاصي   گروه خوديار داراي      در صورتي كه   تواند  مي بهورز/ سالمت خانواده مراقب  
  كـه انـد  كـرده شـركت    برنامهيك دريار داعضا گروه خو، مثال عنوان به ،مناسب است) امكان عضويت جديد در گروه وجود ندارد   (

 گروه وحمايت كند  گروه از تواند مي بهورز/ مراقب سالمت خانواده شرايطي، در چنين  يك دوره زماني طول بكشد،ممكن است
  .توصيه نكندبه ديگران را 

  

E .پزشكيمشاوره   

  .دهند نمي پزشكي مشاوره خوديار گروه رهبران
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 .دنشـ با  بهداشـتي هـاي  مراقبـت متخصـصان   هـا  آنحتي اگر  دهند نميارائه  پزشكيمشاوره  شان وظيفهانجام  در گروه رهبران

 تفـسيرهاي  از، امـا    گذارنـد   اشـتراك بـه   ، درمـان و غيـره       تجارب شخـصي  مورد   در يممكن است اطالعات   و اعضاي  گروه رهبران
  .كنند ميخودداري  ها مشاوره و يا ارائه دارو گذاري اشتراك، به دادن مشاوره شخصي،

 در تمام جلـسات   را   گروه رهنمودهاي گروه برانره داده نشده است،   اعضاي گروه توسط   مشاوره  از اينكه  مطمئن شدن  منظور  به
  .كنند ميرا رهبري  گروه روند ودارند نظارت  بر مباحث، گذارند مي اشتراكبه 

  

F .پزشكي اقالم دارويي وگذاري اشتراك   

  .ندارند از هر نوع داروها مبادله يا گذاري اشتراكبه  فعاليتي در خصوص  خوديارهاي گروه

 بنـابراين،  .گذارنـد  اشـتراك بـه   و يـا  مبادلـه  گروه در ميان اعضايرا  دارو توانند نمي اعضا گروهو   بهورز/ مراقب سالمت خانواده
  .بيفتداتفاق  گروه جلسات طول در داروها  اجازه دهند نقل و انتقالبايدن گروه رهبران

  

G .زندگي  برتأكيد  

  .كنند مي پشتيباني را زندگي  برتأكيد هاي سياست  خوديارهاي گروه

 .دهند هشدار رسانند ميآسيب  خود يا ديگران به ي كه افرادي بالقوهخطر   ازرابهورز /  مراقب سالمت خانوادهبايد  گروه رهبران
 تهديدهاي .دهند هشدار اتفاق افتاده توجهي بي و يا سوءاستفاده كه درصورتيرا  بهورز/ مراقب سالمت خانوادهبايد  گروه رهبران
  . داده شودبالفاصله گزارشبهورز / مراقب سالمت خانواده بايد به دگي زنرايب الوقوع قريب

  

H. ها فعاليتاز بعضي از  پوشي چشم  

  .كنند پوشي چشم گروه  پيشنهادي برايهاي فعاليتبرخي از   است ازنياز خوديار گروه رهبران

مواجه  فعاليت ماهيت مديريت با توجه به    خطر مشكل با  را كننده  حمايتگروه و سازمان    گروه ممكن است     هاي  فعاليت برخي از 
 خارج از جلسات گـروه بيـرون برونـد    باهم گيرد ميتصميم  گروهيا   وگنجانيده شده است  گروهجلسات در كه فعاليتي هر .كند

 هرگونه لطفاً .ندارد گروه ايعضا در قبال يمسئوليت گونه هيچ ديگر كننده حمايتسازمان در صورت بروز اتفاق ناگواري  كهجايي 
  . در ميان بگذاريدخود بهورز/ مراقب سالمت خانواده با را تأييدشده از پيش فعاليت
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  . هستند و رايگانداوطلبانه خوديار هاي گروه .4

 اگـر اعـضا  .  باشـد نبايد اجباري ها كمك، اين را كند جزئي هاي  هزينه تأمينراي  كمك ب اعضا درخواست     از خودياراگر يك گروه    
 تـأمين خـود را   هـاي   هزينـه  با يك وعده غذايي يا فعاليت كه در آن اعضا          را همراه ، جلسات   يك گروه ممكن است    باشند،   موافق

   تشكيل دهدكنند مي

  

  . مخل روند گروه است جلوگيري كنندرفتارشانافرادي كه   ممكن است از مشاركتخوديارگروه  .5

 اسـت جلـوگيري     كه مخل جلـسات گـروه      گذارد  ميرا به نمايش    ي  يرانه رفتارها ص كه م  هركسيورود  از    دارند  حق خوديار گروه
اعـضاي گـروه و يـا    افتـادن  خطر به موجب  ديگر هاي راهو يا از  دهند ميقرار مورد آزار و اذيت  رااعضاي ديگر كه  كساني،  كنند

گـروه    بـه افـراد و كـل   صدمه زدنباعث ،  باشدبسيار مخرب خوديار هاي گروه در تواند ميگروه مخل عضو  .شوند ميروند جلسه 
رهبر گروه بـا     و   نباشددر گروه    حضور ادامه    بردن از  همچنين اين احتمال وجود دارد كه ممكن است اين فرد قادر به نفع            . باشد

  .د گروه را ترك كن فرد مخلكه تصميم بگيرندممكن است  بهورز/ مشاركت مراقب سالمت خانواده

  

بـه حـداقل      و مـسئوليت   را دارند بحث و سخنرانان براي جلسات       انتخاب موضوعات    حق خوديار هاي  گروه. 6
  .رساندن خطر براي اعضاي گروه را دارند

 انتخـاب   خـوبي   به گروه و همچنين سخنرانان و موضوعات بحث را          ريزي  برنامه بايد جلسات   كنندگان  شركت  خوديار هاي  گروه در
 از تمـام اطالعـات   كـه سـت   اغيرعملي مراقب سالمت خانوادهبراي ، اغلب  باشدزياد  خوديارهاي گروه تعداد كه درصورتي .كنند

  .ي پيدا كنندمنتشر در جلسات گروه آگاه

مالقـات نبايـد بـا       جلـسات    دستور .سازمان را دارند   اعضاي گروه و     براي مسئوليت به حداقل رساندن خطر       خودياررهبران گروه   
 براي رسيدن به اهـداف      نبايدكاركنان و يا داوطلب      از   كدام  هيچقي،  مطابق با اصول اخال   . رسالت، يا اصول اخالقي در تضاد باشد      

  . استفاده كنندخوديار يك گروه  ازشخصي

خارج شدن فعاليت گـروه از رسـالت و          دهنده  نشان منظم و مداوم     طور  بهخاصي   خوديار يك گروه    در صورتي كه دستور جلسات    
 داردرا  فرصت    بهداشت استان اين   مركز در مديريت مستقر    گروه نظر   ينتأم با   بهورز/ ، مراقب سالمت خانواده   است آن مأموريت

  .كندحل  را منگروه

 مـديريت بهـورز   /  مراقب سالمت خـانواده    طريق از با گروه خوديار    ديگر هاي  سازمان و   مؤسسات ارتباط .7
  شود مي

بـا   مـستقيم   طـور   بـه  توضيح دهد كـه      ها  سازمان و   مؤسساتكه به نمايندگان    است   بهورز/ خانواده سالمت مراقباين مسئوليت   
  .شود مي اداره بهورز/ خانواده سالمت مراقب  از طريق خوديارهاي گروهروابط با . گيرند و حمايت نكنند تماس ن خوديارهاي گروه
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  1پيوست 
  " همكاريهاي نامه موافقت"

  .......................خودياررهبر گروه : عنوان

  ....................................................... : تماسشماره 

  : .......................................................................................................           محل سكونت

  خالصه موقعيت 

در كنـار    متقابل   هاي  كمكتيباني، آموزش و    براي پش   خوديار مردم را براي به اشتراك گذاشتن تجربه زندگي مشترك          هاي  گروه
. ديگـران اتفـاق بيفتـد     از طريق تالش فردي بـا حمايـت  تواند ميتغيير شخصي مثبت    دارند كه  اعتقاد   ها  آن. كنند  ميجمع  هم  

 در  و نقش اساسي را   باشند  ميداوطلبان ارزشمندي    پزشكي   آموزش وبه وزارت بهداشت درمان      خوديار وابسته    هاي  گروهرهبران  
  حـامي  نتيجه يك همكاري مشترك بين گـروه و سـازمان          هر گروه خوديار  . كنند  مي ايفا    سالمت  دهنده  ارتقا تسهيل اين فرايند  

  .است

 سازماني و تـداركات گـروه را، از طريـق مـذاكره و تقـسيم                هاي  جنبهرهبران گروه خوديار با مساعدت و مشاركت اعضاي گروه،          
  .كنند ميوظايف در ميان اعضا مديريت 

  :وظايف / ها مسئوليت

  الكترونيـك مراقـب      شـماره تمـاس و آدرس      ،نام اطالع از .(بهورز/ مراقب سالمت خانواده   با    گروه  رابط عنوان  بهخدمت
  )بهورز/ سالمت خانواده

          در  توانـد   مـي سازمان شـما     (شود  ميبرگزار   دسترسي  قابل ومطمئن شويد كه جلسات گروه در فضاي مالقات مناسب 
  ).يند مساعدت كنداين فرا

با اعضاي گروه توسعه دهيد  راجلسات هاي زمان و ها برنامه.  

 اند رسيدهاطمينان حاصل كنيد كه جلسات به اطالع عموم.  

           دعـوت از سـخنرانان مهمـان،       ازجملـه ،  كنيـد  اجـرا  و   ريزي  برنامههمراه با اعضاي گروه، دستور كار و اجراي جلسه را  
  .و غيره ويژه هاي برنامه ريزي برنامه

 است صورت گرفته استموردنياز كه چنان آنمطمئن شويد كه پيگيري جلسات . 

همراه با اعضاي گروه، بحث گروهي را باز و تسهيل كنيد، مشاركت را تشويق كنيد و بر بحث نظارت كنيد. 

 شود مياطمينان حاصل كنيد كه از اعضاي جديد استقبال. 

 جلسات ارائه و اجرا كنيدزمان ان از ارتباط اعضاي گروه بين  براي اطمين رااي برنامهدر صورت لزوم. 
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 است خوديار گروه استانداردهاياطمينان دهيد كه گروه مطابق با. 

  

  :شرايط الزم

بهورز/ مراقب سالمت خانواده نزديك با حفظ رابطه كاري تمايل به  
 بهورز/ مراقب سالمت خانواده نظارت با حداقل كردن كارقابليت  
خوشامدگوو  همدل، ذابج شخصيت  
ممتدصورت بهآموزشي  هاي فعاليت مشاركت در   
پزشكيآموزش ووزارت بهداشت درمان  وقايع  وها برنامه ترويج يادگيري و تمايل به   
سازمان و مديريت، گروه تسهيل  ارتباطات،در زمينه توانايي  
كه عضو گروه هستند در زندگي كسانيتغييرايجاد  تمايل به وگروه خوديار  رسالت تعهد به .  
گروه  مديريتهاي استراتژي به دست يافتن  جديد وهاي ايده يادگيري استقبال از  
 ،باشدطاب با موضوع گروه خوديار در ارتشخصاًمانند ديگر اعضا گروه .  
گروهكنندگان شركتدر و ايجاد انگيزه   كردنقابليت توانمند  

 يميلا /ينترنت ا تجهيزات و فنّاوريدانش و دسترسي به داشتن 

  

  :رهبرانآموزش 

 هـاي   آمـوزش آمـوزش اوليـه و      . دهند  مي را ارائه    خوديار، حمايت مداوم و نظارت بر رهبران گروه          بهورز/ مراقب سالمت خانواده  
دريافـت   خوديـار  هـاي  گـروه  مـديريت  دستورالعمل  يك كپي ازخوديارعالوه بر اين، رهبران گروه  .شود ميمداوم ساالنه فراهم 

  .كنند مي
  

  :ارزشيابي عملكرد

راجع به عملكرد خود،  تا را دارند نيز اين فرصت   خودياررهبران گروه   . گيرد  ميصورت   اهداف توافق شده     بر اساس ارزيابي منظم   
ارزيـابي سـاالنه از رهبـران و     .ارائـه دهنـد    بـازخورد بهورز/  صورت گرفته به مراقب سالمت خانوادههاي حمايتگروه و  عملكرد

  .است مسئول تسهيل فرآيند ارزيابي بهورز/ مراقب سالمت خانواده. شود ميتوصيه  رد گروهعملك

 كـه در بـاال شـرح داده         هايي  مسئوليت و با همكاري براي به انجام رساندن         كنم  مياين شرح موقعيت را خوانده و درك         اينجانب
ن به اهداف گـروه خوديـار كمـك         نابعي كه براي رسيد   همچنين اينجانب با كار تيمي براي بسيج مردم و م         . كنم  ميشد موافقت   

  .كنم ميتمام تالش خود را  كند مي

 
  ________________ :تاريخ _______________________ :امضا داوطلب

  ________________ :تاريخ _____________________ :بهورز/ مراقب سالمت خانوادهامضا 


