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  مختلف سطوح در سالمت آموزش هاي وشاخص وظايف شرح مجموعه

کشور سالمت خدمات ارائه نظام  

(آماري وفرمهاي)  

  وظايف شرح(الف

 

 مقدمه

 ،یطوالن سابقه چنين وجود با یول دارد یسازمان تشکيالت ايران در سالمت آموزش که است سال پنجاه از بيش  

 سالمت آموزش اجرايی بخش کارشناسان دوره، اين یط در. است بوده یبسيار یها نشيب و فراز شاهد بخش اين

 یها دانشگاه یبهداشت معاونت سالمت آموزش یواحدها سالمت، معاونت سالمت یارتقا و آموزش دفتر در کشور

 وظايف از یا گسترده طيف با همواره ها، شهرستان بهداشت مراکز در سالمت آموزش یواحدها و یپزشک علوم

 مديريت مانند یناوينع با آن استقالل به گاه که اند بوده روبرو سالمت آموزش یبرا یادار جايگاه و یا حرفه

 آموزش و ارتباطات یها برنامه یهماهنگ دفتر يا سالمت آموزش و ارتباطات کل اداره سالمت، آموزش یها برنامه

 . است شده منجر سالمت معاونت زيرمجموعه دفاتر يا مراکز ساير در ادغام يا حذف به یزمان و سالمت،

 دفتر جامع نام یدرست به بار اين و گذرد یم سالمت آموزش ردفت مجدد یاحيا از سال دو به نزديک که اکنون  

 مختلف سطوح یبرا وظايف شرح جديد مجموعه تدوين به نياز دارد، خود بر را سالمت يارتقا و آموزش

 یط در که یا پايه تغييرات جايگاه، اصالح اين کنار در. شود یم احساس پيش از بيش سالمت آموزش یواحدها

 با مرتبط یها فعاليت نوع تا شده سبب است، داده رخ سالمت یارتقا و آموزش مفاهيم و صولا در اخير ساليان

 اساس عنوان به اتاوا، منشور کردن یعمليات یها مکانيسم به یجهان توجه. شود یتغييرات دستخوش حوزه اين

 تقويت ،یارسياستگز یها حوزه به سالمت آموزش صاحبنظران و متخصصان ورود و سالمت یارتقا رويکرد

 یتوانمند به توجه کنار در خدمات ارائه نظام در یبازنگر و سالمت یحام یها محيط توسعه جامعه، اقدامات

 نيز آن از انتظارات و کند تغيير سالمت یارتقا و آموزش به نگاه تا است شده سبب سالمت، یها برنامه مخاطبان

 . يابد افزايش

 سالمت آموزش یواحدها و سالمت یارتقا و آموزش دفتر وظايف شرح لشام داريد رو پيش در که یا مجموعه  

 حاصل که هاست شهرستان درمان و بهداشت یها شبکه و یپزشک علوم یها دانشگاه یبهداشت معاونت ستاد در

 آموزش مسئول کارشناسان از یگروه نظرات و زمينه اين در شده انجام یقبل اقدامات منابع، مرور و یبررس

 سالمت آموزش بزرگ خانواده یاعضا نظرات ارائه از مجموعه اين کنندگان تهيه. آيد یم حساب به ورکش سالمت

 .کنند یم استقبال کشور
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 سالمت يارتقا و آموزش دفتر وظايف شرح

 کشور سالمت یارتقا و آموزش کالن اهداف و راهبردها ها، سياست تدوين .1

 توسعه یها بخش ساير و سالمت نظام به سالمت یقاارت و آموزش زمينه در یفن مشاوره ارايه .2

 کشور سطح در سالمت یها اولويت با مرتبط یآموزش ینيازسنج انجام یبرا یريز برنامه .3

 کشور سطح در شواهد ساير و یآموزش ینيازسنج از حاصل نتايج بر یمبتن یآموزش یها برنامه یطراح .4

 سالمت یارتقا و یرسان اطالع ،یارتباط ،یموزشآ یها حوزه در سالمت بخش کارکنان آموزش .5

 و آموزش یها برنامه در خود یتخصص وظايف یايفا یبرا سالمت آموزش کارشناسان یتوانمندساز .6

  سالمت یارتقا

 آنها یساز پياده در مشارکت و سالمت ارتقای و آموزش فرآيندهای یاستانداردها در یبازنگر و تدوين .7

 آموزش فرآيندهای در استانداردها رعايت بر نظارت و سالمت یارتقا و آموزش یها برنامه یارزشياب .8

  کشور سطح در سالمت

  یمل سطح در یآموزش یرسان اطالع یها بسيج یو اجرا یمشارکت در طراح .9

 کشور در سالمت آموزش یانسان ینيرو توزيع بر نظارت و یسازمانده .11

 سطح در آن کرد هزينه بر نظارت و سالمت یارتقا و آموزش یها مهبرنا یمال منابع توزيع و تامين .11

 کشور

 سالمت یارتقا و آموزش یها برنامه پيشبرد یبرا یبخش درون یهمکار و حمايت جلب .12

 يا وضع یبرا کشور سياستگزاران و قانونگزاران حمايت جلب یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .13

   المتس با مرتبط قوانين اصالح
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 پيشبرد یبرا کشور توسعه یها بخش مشارکت و حمايت جلب یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .14

  سالمت یارتقا و آموزش یها برنامه

 یارتقا و آموزش حوزه عمده یشرکا مشارکت و حمايت جلب یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .15

 خيرين و نهاد مردم یها سازمان ،یخصوص یادهانه و موسسات ،یجمع یها رسانه شامل سالمت

 سالمت آموزش یها برنامه یاجرا و یطراح در سيما و صدا سالمت یسياستگزار یشورا با یهمکار .16

  یعموم

 مروج مدارس بسيج، مقاومت یها پايگاه مانند) سالمت یحام یها محيط توسعه و ايجاد در مشارکت .17

  کشور در( ايمن جوامع و متسال مروج یها بيمارستان سالمت،

 مداخالت اهداف تعيين هدف با سالمت اجتماعی یها کننده تعيين تحليل و شناسايی در مشارکت .18

 کشور سطح در سالمت یارتقا و آموزش

 یرويکردها از استفاده با کشور در سالم یزندگ سبک ترويج یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .19

 مناسب

 کشور سالمت حوزه در داوطلبانه یها تشکل تقويت و جامعه مشارکت یها نامهبر توسعه .21

 سالمت خدمات ارائه مراکز کار، یها محيط ،یآموزش مراکز در سالمت یها برنامه گسترش در مشارکت .21

  یعموم یها مکان و

 کشور سطح در سالمت مداخالت یاجرا و یطراح در معاونت کل ادارات و دفاتر ساير با یهمکار .22

 کشور سطح در سالمت یها مناسبت با مرتبط یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .23

 ها دانشگاه سالمت آموزش یها فعاليت به مربوط آمار بازخورد و گزارش تحليل، ،یآور جمع .24

  کشور در متسال ارتقای و آموزش یاطالعات یها بانک و ها رسانه ،یعلم منابع توسعه و توليد از حمايت .25

 کشور سطح در سالمت یارتقا و آموزش حوزه در یکاربرد یها پژوهش یاجرا و یطراح از حمايت .26

 سالمت یارتقا و آموزش حوزه در نوآورانه یها ايده از حمايت و شناسايی .27
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 لومع یها رشته یآموزش کوريکولوم یبازنگر و تدوين در بهداشت وزارت یآموزش معاونت با یهمکار .28

 یپزشک



5 
 

 

 یپزشک علوم يها دانشگاه یبهداشت معاونت ستاد سالمت آموزش واحد وظايف شرح

 سالمت یارتقا و آموزش دفتر طرف از شده ابالغ یها برنامه و ها سياست یاجرا .1

 ها، سازمان ساير و دانشگاه زيرمجموعه یواحدها به سالمت یارتقا و آموزش زمينه در یفن مشاوره ارايه .2

 منطقه در نهادها و راتادا

  منطقه سالمت یها اولويت با مرتبط یآموزش ینيازسنج انجام یبرا یريز برنامه .3

 منطقه در شواهد ساير و یآموزش ینيازسنج از حاصل نتايج بر یمبتن یآموزش یها برنامه یطراح .4

 اطالع ،یارتباط ،یآموزش موضوعات در یپزشک علوم دانشگاه یستاد یها حوزه کارشناسان آموزش .5

  سالمت یارتقا و یرسان

 برنامه در یتخصص وظيفه یايفا یبرا تابعه یها شهرستان سالمت آموزش کارشناسان یتوانمندساز .6

  سالمت یارتقا و آموزش یها

  سالمت تيم یاعضا به یرسان اطالع و یارتباط ،یآموزش یها مهارت انتقال یبرا یريز برنامه .7

 آموزش فرآيندهای در استانداردها رعايت بر نظارت و سالمت یارتقا و آموزش یها هبرنام یارزشياب .8

 منطقه سالمت

 منطقه حدر سط یآموزش یرسان اطالع یبسيج ها یاجرا و یطراح در مشارکت .9

 پوشش تحت منطقه در سالمت آموزش یانسان ینيرو توزيع بر نظارت و یسازمانده .11

 آنها کرد هزينه بر نظارت و منطقه سالمت یارتقا و آموزش یها برنامه یمال منابع توزيع و تامين .11

 منطقه سالمت یارتقا و آموزش یهاپيشبرد برنامه  یبرا یون بخشدر یهمکار و حمايت جلب .12

 و یولتد یزمان ها، ادارات و نهادهاسا مشارکت و حمايت جلب یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .13

 سالمت یارتقا و آموزش اهداف پيشبرد یبرا همنطق یغيردولت

 سالمت آموزش یها برنامه یاجرا و یطراح در یجمع یها رسانه ساير و سيما و صدا با یهمکار .14

 منطقه در یعموم

 یها بيمارستان بسيج، مقاومت یها پايگاه مانند) سالمت یحام یها محيط توسعه و ايجاد در مشارکت .15

 منطقه در( ايمن جوامع و سالمت وجمر مدارس سالمت، مروج
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 مداخالت اهداف تعيين هدف با سالمت اجتماعی یها کننده تعيين تحليل و شناسايی در مشارکت .16

 منطقه سطح در سالمت یارتقا و آموزش

 در مناسب یرويکردها از استفاده با سالم یزندگ سبک ترويج یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .17

 منطقه

 منطقه سالمت حوزه در داوطلبانه یها تشکل تقويت و یمشارکت یها برنامه توسعه .18

 و سالمت خدمات ارائه مراکز کار، یها محيط ،یآموزش مراکز در سالمت یها برنامه گسترش در مشارکت .19

  یعموم یها مکان

 ر منطقهسالمت د مداخالت یاجرا و یطراح در بهداشتی معاونت واحدهای ساير با همکاری .21

 منطقه سطح در سالمت یها مناسبت با مرتبط یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .21

 تابعه یها شهرستان سالمت آموزش یها فعاليت به مربوط آمار بازخورد و گزارش تحليل، ،یآور جمع .22

 در سالمت تقایار و آموزش یاطالعات یها کانه ها و بانرس ،یعلم منابع توسعه و توليد از حمايت .23

 منطقه

 منطقه سطح در سالمت یارتقا و آموزش حوزه در یکاربرد یها پژوهش یاجرا و یطراح در مشارکت .24

 منطقه سالمت یارتقا و آموزش زمينه در نوآورانه یها ايده حمايت و شناسايی .25

 دانشجويان به تسالم یارتقا و آموزش یها مهارت انتقال یبرا دانشگاه یآموزش بخش با یهمکار .26

 آنها به جديد یها برنامه و رويکردها یمعرف و یپزشک علوم یها رشته
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 شهرستان بهداشت مرکز ستاد سالمت آموزش واحد وظايف شرح

   دانشگاه یبهداشت معاونت سالمت آموزش واحد طرف از شده ابالغ یها برنامه یاجرا .1

  شهرستان سالمت یها اولويت اساسبر یآموزش یسنج نياز انجام یبرا یريز برنامه .2

  شهرستان در شواهد ساير و و یآموزش ینيازسنج از حاصل نتايج براساس یآموزش یها برنامه یطراح .3

 ها، سازمان ساير و شبکه زيرمجموعه یواحدها به سالمت یارتقا و آموزش زمينه در یفن مشاوره ارايه .4

 شهرستان در نهادها و ادارات

 اطالع ،یارتباط ،یآموزش موضوعات در شهرستان درمان و بهداشت شبکه یستاد نانکارک آموزش .5

  سالمت یارتقا و یرسان

  سالمت تيم یاعضا به یرسان اطالع و یارتباط ،یآموزش یها مهارت انتقال یبرا یريز برنامه .6

 آموزش فرآيندهای در استانداردها رعايت بر نظارت و سالمت یارتقا و آموزش یها برنامه یارزشياب .7

 شهرستان سالمت

 شهرستان حدر سط یآموزش یرسان اطالع یبسيج ها یاجرا و یطراح در مشارکت .8

 شهرستان در سالمت یارتقا و آموزش یها برنامه یمال منابع توزيع .9

 شهرستان سالمت یارتقا و آموزش یهاپيشبرد برنامه  یبرا یون بخشدر یهمکار و حمايت جلب .11

 و یولتد یزمان ها، ادارات و نهادهاسا مشارکت و حمايت جلب یها برنامه یاجرا و یطراح در رکتمشا .11

 سالمت یارتقا و آموزش اهداف پيشبرد یبرا شهرستان یغيردولت

  یعموم سالمت آموزش یها برنامه یاجرا و یطراح در شهرستان یجمع یها رسانه با یهمکار .12

 یها بيمارستان بسيج، مقاومت یها پايگاه مانند) سالمت یحام یها حيطم توسعه و ايجاد در مشارکت .13

 شهرستان در( ايمن جوامع و سالمت مروج مدارس سالمت، مروج

 مداخالت اهداف تعيين هدف با سالمت اجتماعی یها کننده تعيين تحليل و شناسايی در مشارکت .14

 شهرستان سطح در سالمت یارتقا و آموزش

 در مناسب یرويکردها از استفاده با سالم یزندگ سبک ترويج یها برنامه یاجرا و یراحط در مشارکت .15

  شهرستان
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 شهرستان سالمت حوزه در داوطلبانه یها تشکل تقويت و یمشارکت یها برنامه توسعه .16

 و سالمت خدمات ارائه مراکز کار، یها محيط ،یآموزش مراکز در سالمت یها برنامه گسترش در مشارکت .17

  یعموم یها مکان

  شهرستانسالمت در  مداخالت یاجرا و یطراح در بهداشتی معاونت واحدهای ساير با همکاری .18

 شهرستان سطح در سالمت یها مناسبت با مرتبط یها برنامه یاجرا و یطراح در مشارکت .19

 یبهداشت مراکز تسالم آموزش یها فعاليت به مربوط آمار بازخورد و گزارش تحليل، ،یآور جمع .21

 تابعه یدرمان

 در سالمت ارتقای و آموزش یاطالعات یها کانه ها و بانرس ،یعلم منابع توسعه و توليد از حمايت .21

 شهرستان

 شهرستان در سالمت یارتقا و آموزش حوزه در یکاربرد یها پژوهش یاجرا و یطراح در مشارکت .22

 منطقه سالمت یارتقا و آموزش زمينه در نوآورانه یها ايده حمايت و شناسايی .23

 دانشجويان به سالمت یارتقا و آموزش یها مهارت انتقال یبرا دانشگاه یآموزش بخش با یهمکار .24

 شهرستان در جديد یها برنامه و رويکردها یمعرف و یپزشک علوم یها رشته
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 بسته پايش و ارزشيابی برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمتب(

 مقدمه

شناسان آموزش سالمت به ويژه آنان که در سطوح محيطی ارائه خدمات سالمت کار کرده اند و با اصول کار  

فعاليت در مراکز بهداشت استان ها و شهرستان ها آشنا هستند، با دشواری های فرآيند تدوين شاخص های 

ت ميان رشته ای و باشند. از يک طرف ماهي یپايش و ارزشيابی برای برنامه های آموزش سالمت آشنا م

هماهنگ کننده آموزش سالمت باعث می شود تا اين واحد در ارتقای شاخص های ساير واحدها نقش مهمی 

داشته باشد و برخی از شاخص های ارزيابی کننده آن با فعاليت ساير واحدها ارتباط مستقيم داشته باشند، و از 

سالمت، تدوين شاخص های عينی سنجش موفقيت  طرف ديگر ماهيت انتزاعی بسياری از فعاليت های آموزش

 تحقق راستای در سالمت آموزش کارشناسان بسيار های تالش وجود باآموزش سالمت را مشکل کرده است. 

 همچنان آنها، رعايت و سالمت آموزش فرآيندهای اجرای و طراحی استانداردهای به توجه سالمت، بخش اهداف

 اين روند بتواند که مناسبی ابزار از استفاده دليل همين به. رود می مارش به آنان اصلی های دغدغه از يکی

 . بود خواهد ضروری کند، ارشيابی و پايش را آنها از حاصل نتايج و استانداردها

 شرح در اجتناب غيرقابل تغييرات آن دنبال به و سالمت ارتقای و آموزش حوزه به جديد رويکردهای ورود  

 های دانشگاه بهداشتی های معاونت ستاد در سالمت آموزش واحدهای و سالمت ارتقای و آموزش دفتر وظايف

 های شاخص از کاملی مجموعه تدوين به نياز تا است شده سبب ها، شهرستان بهداشت مراکز و پزشکی علوم

 اخير، نساليا طی در که اقداماتی وجود با. شود احساس سالمت ارتقای و آموزش های برنامه ارزشيابی و پايش

 شده احساس نياز اين است، شده انجام سالمت آموزش های فعاليت ارزشيابی و پايش ابزارهای تدوين برای

. دارد وجود همچنان ابزاری چنين عرضه و تدوين برای آنان مکرر تقاضای و سالمت آموزش خانواده اعضای

 و کشور سالمت آموزش کارشناسان گاهديد و نظرات مبنای بر که ارزشيابی و پايش بسته يک طراحی بنابراين

 نيز آن بودن کاربردی جنبه آن، بودن اختصاصی و جامعيت بر عالوه و باشد گرفته شکل حوزه اين صاحبنظران

 و سالمت ارتقای و آموزش دفتر وظايف شرح مجموعه تدوين. قرارگرفت دفتر کار دستور در شود، حفظ

 با که ها شهرستان بهداشت مراکز و پزشکی علوم های دانشگاه بهداشتی های معاونت سالمت آموزش واحدهای

. بود بسته اين محورهای تعيين راستای در شد، انجام کشور سالمت آموزش کارشناسان نظرات از گيری بهره

 از گروهی توسط مکرر های بررسی انجام با. بود مذکور وظايف شرح مجموعه ها شاخص اين تدوين مبنای

 کشور، پزشکی علوم های دانشگاه بهداشتی های معاونت و سالمت ارتقای و آموزش دفتر زا منتخب کارشناسان

 در استفاده برای استناد قابل و کاربردی ای مجموعه عنوان به حاضر حال در و شد نهايی و اصالح ها شاخص اين

 سالمت آموزش زرگب خانواده اعضای نظرات ارائه از مجموعه اين کنندگان تهيه. شود می ارائه سالمت بخش

 .  کنند می استقبال کشور
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پايش  یدر اين فهرست سه گروه اصلی شاخص شامل شاخص های دروندادی و فرآيندی )به عنوان محورها    

 برنامه ها درنظرگرفته شده است.  یبروندادی برای ارزشيابی عملکرد یآموزش سالمت( و شاخص ها یبرنامه ها

برای انجام فعاليت مطلوب در حوزه آموزش و ارتقای سالمت مطرح است و بدون آنچه به عنوان زيرساخت ضروری 

فرآينادهای   يدروندداد  يشاخص هاورودی ياا   یآنها امکان طراحی و اجرای برنامه ها وجود ندارد، استانداردها

گرفته است . سه محور اصلی که در تدوين اين استانداردها مدنظر قراردهند یتشکيل مآموزش و ارتقای سالمت را 

 عبارتند از: 

  نياااروی

انسانی کافی در واحدهای استانی و شهرستانی آموزش سالمت کاه آگااه باه شارح وظاايف ساازمانی و       

 برخوردار از دانش و مهارت کافی در زمينه برنامه های آموزش و ارتقای سالمت باشند 

  فضاااای

 لياتی کردن برنامه هافيزيکی، امکانات اداری و تجهيزات فنی کافی و مناسب برای عم

  منااااابع

 مالی الزم برای عملياتی کردن برنامه های آموزش و ارتقای سالمت

 

الزمه فعاليت کارآمد و اثربخش در حوزه آموزش و ارتقای سالمت، اجرای درست فرآيندهای درستی است که در   

از اين فرآيندها قطعات پاازل گوناه   کنار يکديگر اهداف اصلی برنامه ها را دست يافتنی می سازد. محصول هر يک 

تصوير نهايی خواهد بود که بدون آنها امکان مشاهده آن تصوير وجود ندارد. اين دسته از عوامل در دسته ديگری با 

محورهای اصلی در اين گروه از شاخص ها که می توان باه   مورد توجه قرارگرفته اند. شاخص هاي فرآيندينام 

 آموزش سالمت دانست، عبارتند از: نوعی وظايف اصلی نيروهای 

  برناماااه

ريزی آموزشی شامل نيازسنجی آموزشی، طراحی مداخالت آموزش سالمت، مشارکت در اجرای مداخالت 

 و ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سالمت

  مشارکت

 در توليد محصوالت و خدمات آموزشی در حوزه سالمت

 هماااهنگ

 برنامه های آموزش و ارتقای سالمتی درون بخشی برای پيشبرد 

  نظاااارت

  بر فعاليت های آموزش و ارتقای سالمت سطوح پايين تر
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  جلااااب

حمايت همه جانبه از برنامه های آموزش و ارتقای سالمت با هدف اصالح سياست های عمومی مرتبط باا  

 تسالمت، تقويت اقدامات جامعه برای پيشبرد سالمت و توسعه محيط های حامی سالم

  

آنچه برای فعاالن حوزه سالمت به ويژه تصميم گيرندگان اهميت دارد ميزان دستيابی به اهداف ماورد انتظاار     

)اثربخشی( و صرف هزينه کمتر برای دستيابی به آن اهداف )کارايی( و نيز ترکيبی از اين دو )بهره وری( اسات.  

اگار  نامه های آموزش و ارتقای سالمت است. ، سنجش تاثيرات برشاخص هاي برونداديکانون توجه اصلی در 

آموزش سالمت را در سه محور اتخاذ رفتار سالم، گسترش فرهناگ ساالمت و افازايش ساطح      یاثرات برنامه ها

اين محورها باه عناوان اثار مياان مادت و       یرسد اندازه گير یسواد سالمت در جامعه در نظر بگيريم، به نظر م

موجاود نظاام ارائاه خادمات      یت، حداقل در حال حاضر و با زيرسااخت هاا  آموزش سالم یبلندمدت برنامه ها

در حوزه اجرايی آموزش سالمت دارد. اين دليل باه   یسالمت ميسر نخواهد بود و يا نياز به ترويج ديدگاه پژوهش

مستقل به گيرندگان خدمات  یو هماهنگ کننده آموزش سالمت و نيز نبود برنامه ها یهمراه ماهيت بين بخش

 یهاا دياده ما    یمستقل مانند خانواده، محيط و بيمار یخدمت یواحدهای با بسته ها یانند آنچه در برنامه هام

دقياق قارار گيارد.     یآماوزش ساالمت ماورد ارزيااب     یشود، مانع از اين خواهد شد که اثرات بلندمدت برنامه ها

 است:  یمحورهای پيشنهادين مدنظر قرار گرفته است که شامل ا یعملکرد یبرونداد یبنابراين شاخص ها

  برنامه های آموزشی مرتبط با آموزش و ارتقای سالمت برای کارشناسان آموزش سالمت و ساير واحدها 

 مختلف یمداخالت آموزش سالمت طراحی، اجرا و ارزشيابی شده در محيط ها 

 کارکنان نظام ارائه خدمات سالمت یبرا یآموزش یکارگاه ها 

 فعاليت در حوزه آموزش سالمت  یند شده براکارکنان توانم 

   بسيج های اطالع رسانی آموزشی طراحی، اجرا و ارزشيابی شده 

  رسانه های آموزشی طراحی، اجرا و ارزشيابی شده 

 سالمت آموزش علمی منابع 

 سالمت آموزش های فعاليت بر نظارت  

 سالمت آموزش های کميته محصوالت 

 در حوزه آموزش سالمت  یپژوهش های کاربرد 

 یو بين بخش یدرون بخش یجلسات هماهنگ 

 برنامه های مناسبتی مرتبط با آموزش سالمت 

 یجمع یبا رسانه ها یمشترک آموزش یبرنامه ها   

با توجه به اين دسته بندی، بسته پايش و ارزشيابی واحدهای آموزش ساالمت در دو ساطح معاونات بهداشاتی        

 لوم پزشکی و مراکز بهداشت شهرستان ها تهيه شده است.دانشگاه های ع
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 ابزار پايش دروندادها و فرآيندها در واحد آموزش سالمت معاونت بهداشتی دانشگاه ها

 وزن خير یبل محور پايش رديف 

(3-1) 

 امتياز 

  2    واحد سازمانی پست تعداد با واحد در *شاغل کارشناسان تعداد تناسب 1

 تعداد با *سالمت آموزش کارشناسی سازمانی پست دتعدا تناسب 2

 تابعه یها شهرستان

  2  

  2   تابعه یها شهرستان تعداد با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب 3

 در شاغل کارشناسان اختيار در که واحد سازمانی پست تعداد تناسب 4

  واحد سازمانی یها پست کل تعداد با است واحد

  1  

 آموزش وظايف فقط که واحد در شاغل کارشناسان تعداد بتناس 5

 واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با دهند یم انجام را سالمت

  2  

 يا واحد مسئوليت سابقه سال پنج حداقل با مسئول کارشناس وجود 6

 بيش که مسئوليت سابقه سال پنج از کمتر با مسئول کارشناس وجود

  باشد گذرانده را سالمت ارتقای و آموزش نمدو یها دوره درصد 75 از

  3  

 کار سابقه سال سه حداقل با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب 7

 واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با سالمت آموزش واحد در

  2  

 درصد 75 از بيش که سالمت آموزش واحد کارشناسان تعداد تناسب 8

 کل تعداد با اند گذرانده را سالمت یارتقا و آموزش مدون های دوره

 واحد در شاغل کارشناسان

  3  

  1    واحد در بهداشت آموزش رشته ارشد کارشناس نفر يک حداقل حضور 9

 بهداشت تحصيلی مدرک با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب 10

  واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با بهداشت آموزش و عمومی

  1 

 

 

 آموزش کارشناس نفر يک حداقل با های شهرستان تعداد تناسب 11

 تابعه های شهرستان تعداد با سالمت

  3  

 کارکنان تعداد با سالمت آموزش واحد اختيار در فيزيکی فضای تناسب 12

   واحد در شاغل

  2  

  2   سالمت آموزش واحد اختصاصی فيزيکی فضای وجود 13

  2   سالمت آموزش واحد اختيار در تامکانا و تجهيزات تناسب 14

 آموزش یها برنامه به شده داده اختصاص یمال منابع کرد هزينه 15

 شده ارسال یها خرج دستور براساس سالمت

  2  

  1   آموزش سالمت  واحد در مدون وظايف شرح وجود 16
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 در سالمت ارتقای و آموزش اطالعاتی یها بانک و یعلم منابع وجود 17

  واحد

  3  

( راهبردی) استراتژيک برنامه در سالمت آموزش موضوعات وجود 18

 دانشگاه

  1  

  3   سالمت آموزش واحد در ساالنه عملياتی برنامه وجود 19

 آموزش دفتر شده ابالغ دستورالعمل براساس آموزشی نيازسنجی انجام 20

  سالمت یارتقا و

  3  

 نيازسنجی نتايج براساس سالمت آموزش عملياتی برنامه تدوين 21

   آموزشی

  3  

  3   بندی زمان جدول با مطابق سالمت آموزش عملياتی برنامه اجرای 22

  3    یبهداشت معاونت ستاد سطح در سالمت آموزش کميته تشکيل 23

 گيری تصميم و سالمت آموزش مداخالت و ها برنامه کليه بررسی 24

  کميته اين در آنها درباره

  3  

 جلسات تمام در او االختيار تام نماينده يا و بهداشتی معاون شرکت 25

  کميته

  2  

 در آنها االختيار تام نمايندگان يا و یستاد یواحدها مسئوالن حضور 26

 کميته جلسات تمام

  2  

 با رسانی اطالع و آموزشی های رسانه توليد و طراحی مراحل انطباق 27

  ستاد در شده تعيين ضوابط و استانداردها

  3  

 سالمت آموزش مداخالت اجرای در سالمت آموزش واحد مشارکت 28

  واحدها ساير توسط عمومی

  2  

  3    ستاد در شده اجرا آموزشی های برنامه ارزشيابی بر نظارت 29

 و آموزش دفتر توسط شده برگزار آموزشی های کارگاه محتوای انتقال 30

 ماه سه فاصله به حداکثر سالمت آموزش انکارشناس به سالمت ارتقای

  2  

 سالمت آموزش واحدهای بر نظارت برای بندی زمان برنامه وجود 31

  تابعه های شهرستان

  2  

 جدول با مطابق تابعه سالمت آموزش واحدهای بر نظارت برنامه یاجرا 32

 بندی زمان

  2  

 با تابعه ایه شهرستان سالمت آموزش یواحدها بر نظارت انجام 33

  نظارتی های ليست چک از استفاده

  2  

 تابعه سالمت آموزش واحدهای کارشناسان هماهنگی جلسات تشکيل 34

  بار يک ماه سه هر حداقل

  3  

 مکان در اجرا یبرا سالمت آموزش مداخالت یاجرا و یطراح بر نظارت 35

 ها، گاهفرود ها، ترمينال مانند) مخاطبان تجمع مراکز و یعموم یها

 ...( و یا زنجيره یها فروشگاه خريد، مراکز

  2  



14 
 

 سدمعی  ومسدوو   وکتابددار  اسدت  سالمت آموزش کارشناسی پست شرايط حايز که است فردي کارشناس منظوراز*

 نيست عنوان اين شامل بصري

  در فرآيندها و دروندادها پايش ليست چک تکميل دستورالعمل                    

یپزشک علوم يها دانشگاه یبهداشت معاونت سالمت آموزش واحد  

 

 گيرد یم تعلق 0 امتياز خير و 1 امتياز یبل به. است 1 و صفر محور هر یبرا امتياز محدوده . 

 است ثابت ليست چک محور هر یبرا که شاخص هر اهميت براساس است ضريبی شاخص وزن. 

 است وزن در شده کسب امتياز مقدار ضرب حاصل نهايی امتياز. 

 

 اين که یموارد در تنها: واحد سازمانی پست تعداد با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -1 رديف

 . شود زده عالمت یبل باشد، يک از بيشتر و يک  نسبت

 استاندارد به توجه با :تابعه يها شهرستان تعداد با واحد سازمانی پست تعداد تناسب -2 رديف

 : بزنيد عالمت را خير يا یبل شاخص، اين یبرا زير پيشنهادی

 ( مسئول کارشناس عالوه به)یسازمان پست يک حداقل: شهرستان 5 تا 0 با بهداشتی های معاونت -الف

 (مسئول کارشناس عالوه به) یسازمان پست دو حداقل: شهرستان 10 تا 6 با بهداشتی های معاونت -ب

 (مسئول کارشناس عالوه به) یسازمان پست سه حداقل: شهرستان 15 تا 11 با بهداشتی های معاونت -ج

 (مسئول کارشناس عالوه به) یسازمان پست چهار حداقل: شهرستان 20 تا 16 با بهداشتی های معاونت -د

 (مسئول کارشناس عالوه به)یسازمان پست پنج حداقل: شهرستان 20 از بيش با بهداشتی های معاونت -ه

 استاندارد به توجه با: تابعه يها شهرستان تعداد با واحد در شاغل انکارشناس تعداد تناسب -3 رديف

 : بزنيد عالمت را خير يا یبل شاخص، اين یبرا زير پيشنهادی

 (مسئول کارشناس عالوه به) کارشناس نفر يک حداقل: شهرستان 5 تا 0 با بهداشتی های معاونت -الف

 (مسئول کارشناس عالوه به) کارشناس نفر دو لحداق: شهرستان 10 تا 6 با بهداشتی های معاونت -ب

 (مسئول کارشناس عالوه به) کارشناس نفر سه حداقل: شهرستان 15 تا 11 با بهداشتی های معاونت -ج

 (مسئول کارشناس عالوه به) کارشناس نفر چهار حداقل: شهرستان 20 تا 16 با بهداشتی های معاونت -د

 (مسئول کارشناس عالوه به) کارشناس نفر پنج حداقل: شهرستان 20 از بيش با بهداشتی های معاونت -ه

 تعداد با است واحد در شاغل کارشناسان اختيار در که واحد سازمانی پست تعداد تناسب -4 رديف

 . شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در تنها: واحد سازمانی يها پست کل
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 دهند یم انجام را سالمت آموزش وظايف فقط که واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -5 رديف

 را سالمت آموزش با غيرمرتبط وظايف که یکارشناسان تعداد :واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با

 .شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در تنها. شد خواهد کم نسبت اين صورت از دارند برعهده

 کارشناس وجود يا واحد مسئوليت سابقه سا  پنج حداقل با مسئو  کارشناس وجود -6 رديف

 را سالمت ارتقاي و آموزش* مدون يها دوره که مسئوليت سابقه سا  پنج از کمتر با مسئو 

 گذراندن يا سال پنج یباال مسئوليت سابقه داشتن شاخص، اين از کامل امتياز کسب یبرا: باشد گذرانده

 . است الزم سالمت یارتقا و آموزش مدون یها دوره از درصد 75 حداقل

 : است زير یها دوره شامل سالمت یارتقا و آموزش مدون یها دوره*

 سالمت یارتقا و آموزش یکليد مفاهيم با آشنايی -1

 یآموزش برنامه یطراح ،یآموزش ینيازسنج -2

 یآموزش یها شيوه و ها روش -3

 یآموزش یارزشياب -4

 الگو و نظريه بر یمبتن سالمت آموزش -5

 همسانان آموزش اصول -6

 سالمت یبرا ارتباط اصول -7

  جانبه همه حمايت جلب راهبرد از استفاده اصول -8

 یاجتماع یبازارياب از استفاده اصول -9

      پيام تدوين و یآموزش یرسان اطالع بسيج یطراح اصول -10

 آموزش واحد در کار سابقه سا  سه حداقل با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -7 رديف

 آموزش کارشناسان وضعيت تنها شاخص، اين محاسبه در :واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با سالمت

 .شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در و است مدنظر( واحد مسئول کارشناس نه) سالمت

 مدون هاي دوره درصد 75 از بيش که سالمت وزشآم واحد کارشناسان تعداد تناسب -8 رديف

 کامل امتياز کسب یبرا: واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با اند گذرانده را سالمت يارتقا و آموزش

 دفتر یسو از که 6 رديف توضيحات در شده ذکر مدون یها دوره از درصد 75 از بيش گذراندن شاخص، اين از

 .  است یضرور شود یم ابالغ سالمت یارتقا و آموزش

 آموزش و عمومی بهداشت تحصيلی مدرک با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -10 رديف

 شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در :واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با بهداشت

 .شد خواهد داده کامل امتياز و

 تعداد کل به سالمت آموزش کارشناس نفر يک حداقل با هاي شهرستان تعداد نسبت -11 رديف

 .شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در: تابعه هاي شهرستان



16 
 

: واحد در شاغل کارکنان تعداد با سالمت آموزش واحد اختيار در فيزيکی فضاي تناسب -12 رديف

 از نفر هر یبرا یفيزيک یفضا حداقل ،یا حرفه بهداشت و گسترش یواحدها توسط شده اعالم ضوابط براساس

 .است مربع متر 6 واحد در شاغل کارشناسان

 یفيزيک یفضا اشتراک وجود :سالمت آموزش واحد براي اختصاصی فيزيکی فضاي وجود -13 رديف

 . شد خواهد شاخص اين از کامل امتياز کسب از مانع واحدها ساير با سالمت آموزش واحد

 گرفتن درنظر با تناسب اين :سالمت آموزش واحد اختيار در امکانات و تتجهيزا تناسب -14 رديف

 دستگاه يک حداقل بودن دارا یول شود می تعيين امکانات و تجهيزات رايج عرف و محلی امکانات و شرايط

 . است یضرور واحد کارشناسان یبرا اينترنت به یدسترس امکان همراه به کامپيوتر

 دستور براساس سالمت آموزش يها برنامه به شده داده اختصاص یمال منابع کرد هزينه -15 رديف

 امتياز وضعيت واحد، به يافته تخصيص منابع کرد هزينه به مربوط مستندات یبررس با: شده ارسا  يها خرج

  .شد خواهد مشخص شاخص اين

 یها بانک و یمعل منابع :واحد در سالمت ارتقاي و آموزش با مرتبط اطالعاتی بانک وجود -17 رديف

 و آموزش با مرتبط الکترونيک و یچاپ یها رسانه آرشيو نيز و الکترونيک و یچاپ منابع کليه شامل یاطالعات

 . بود خواهد سالمت یارتقا

 اين امتياز :دانشگاه( راهبردي) استراتژيک برنامه در سالمت آموزش موضوعات وجود -18 رديف

 که یدرصورت. شد خواهد داده آن در سالمت آموزش یها برنامه تاييد و دانشگاه یراهبرد برنامه رويت با شاخص

 . شد نخواهد ثبت شاخص اين یبرا یمقدار است، یراهبرد برنامه فاقد دانشگاه

 :سالمت يارتقا و آموزش دفتر شده ابالغ دستورالعمل براساس آموزشی نيازسنجی انجام -20 رديف

 سالمت، یارتقا و آموزش دفتر توسط شده ابالغ یالگو جز به هايیالگو با یآموزش ینيازسنج انجام درصورت

 . گيرد یم تعلق آن به يک امتياز و شود ینم داده کامل امتياز

 نام است ممکن که کميته اين :یبهداشت معاونت ستاد سطح سالمت آموزش کميته تشکيل -21 رديف

 خود بر نيز...  و سالمت آموزش یعلم يتهکم ،یآموزش کميته سالمت، آموزش یفن کميته مانند یديگر یها

 با و سالمت آموزش واحد مسئول یدبير و دانشگاه یبهداشت معاون رياست به که است یا کميته باشد، داشته

 کردن هماهنگ آن هدف و شود یم تشکيل آنها االختيار تام نمايندگان يا یستاد یواحدها مسئوالن حضور

 . است معاونت تادس سطح در سالمت آموزش یها برنامه

 یامتياز 22 رديف شاخص از واحد که گيرد یم قرار توجه مورد یصورت در شاخص سه اين -26 تا 24 رديف

  . شد خواهد استفاده سالمت آموزش یها کميته صورتجلسات از شاخص سه اين یبررس یبرا. باشد گرفته

 ضوابط و استانداردها با رسانی عاطال و آموزشی هاي رسانه توليد و طراحی مراحل انطباق -27 رديف

 رسانه توليد و یطراح یبرا یمشخص فرايند ،یبهداشت معاونت ستاد در رود یم انتظار: ستاد در شده تعيين

 تهيه با آغاز، ینيازسنج با که یفرايند. باشد شده تعريف...  و کتابچه فيلم، پمفلت، پوستر، مانند یآموزش یها
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 هدف گروه در آن اثرات یارزشياب و انتشار به نهايت در و يابد یم ادامه آزمون پيش و ساختار یطراح محتوا،

 یها رسانه درصد 75 حداقل توليد و یطراح مراحل انطباق و یفرايند چنين وجود صورت در. شود یم ختم

 را یفرايند چنين خود تواند یم سالمت آموزش کميته. شود یم داده کامل امتياز فرايند، اين با شده توليد

 چنين اگر. باشد داشته برعهده را یکار چنين انتشارات کميته يا یآموزش یها رسانه کميته يا کند مشخص

 باشد، نکرده تعيين یآموزش یها رسانه توليد و یطراح یبرا را یفرايند يا باشد نداشته وجود هايی کميته

 .   گرفت نخواهد تعلق یامتياز

 به سالمت ارتقاي و آموزش دفتر توسط شده برگزار آموزشی يها کارگاه محتواي انتقا  -30 رديف

 یبرگزار طريق از تواند یم کارگاه یمحتوا انتقال :ماه سه فاصله به حداکثر سالمت آموزش کارشناسان

 سالمت آموزش کارشناسان با یهماهنگ جلسات يا یتوجيه جلسات یط در آنها ارائه يا و مشابه، یها کارگاه

 ها شاخص اين به دادن امتياز یبرا ها کارگاه به مربوط یها گزارش يا ها نشست اين تجلساتصور یبررس. باشد

 . است الزم

 در :بندي زمان جدو  با مطابق تابعه سالمت آموزش واحدهاي بر نظارت برنامه ياجرا -32 رديف

 . شود یم زده عالمت یبل باشد، شده اجرا ینظارت برنامه درصد 75 حداقل که یموارد
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 ها دانشگاه بهداشتی معاونت سالمت آموزش واحد در بروندادها یارزشياب يها شاخص

مقدار   عنوان شاخص رديف 

 شاخص

 امتياز

(2-0) 

 وزن

(3-1) 

امتياز 

 نهايی

نسبت تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط واحد به تعداد  1

 ابالغ شده توسط دفتر در يک سال اخير یکل کارگاه ها

  3  

نسبت تعداد کارشناسان آموزش سالمت شرکت کننده در هر يک  2

آموزشی ابالغ شده توسط دفتر به تعداد کل  یاز کارگاه ها

 کارشناسان آموزش سالمت در يک سال اخير

  3  

شرکت کننده در هر يک از کارگاه  ینسبت تعداد کارشناسان ستاد 3

رشناسان آموزشی ابالغ شده توسط دفتر به تعداد کل کا یها

 در يک سال اخير یستاد

  2  

ارزشيابی شده به کل برنامه  ینسبت برنامه های آموزشی ستاد 4

 ماه گذشته 6 یهای آموزشی اجرا شده در ط

  3  

ساير واحدها که با مشاوره های  یآموزش ینسبت تعداد برنامه ها 5

و اجرا شده است به تعداد کل  یواحد آموزش سالمت طراح یفن

 ماه گذشته 6 یدر ط یآموزش یها برنامه

  3  

شده به  ینسبت برنامه های بسيج اطالع رسانی آموزشی ارزشياب 6

بسيج که توسط واحد يا با مشارکت آن در  یتعداد کل برنامه ها

 ماه گذشته اجرا شده است 6 یط

  3  

نسبت تعداد عناوين رسانه های آموزشی )کتابچه، پوستر، پمفلت،  7

( ارزشيابی شده به تعداد کل رسانه های توليد شده در کليپ، فيلم

 ماه گذشته 6 یط

  3  

نسبت تعداد پژوهش های کاربردی آموزش سالمت به تعداد کل  8

 ماه گذشته  6 یانجام شده در ستاد در ط یپژوهش ها

  1  

نسبت تعداد جلسات کميته آموزش سالمت تشکيل شده در ستاد  9

 ماه گذشته 6 یشده در ط یبه تعداد جلسات پيش بين

  2  
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نسبت تعداد مصوبات اجرا شده کميته آموزش سالمت به تعداد کل  10

 ماه گذشته 6 یمصوبات در ط

  3  

نسبت تعداد نظارت انجام شده بر فعاليت آموزش سالمت مراکز  11

 ماه گذشته 6شده در  یبهداشت تابعه به تعداد کل نظارت پيش بين

  2  

د مراکز بهداشت نظارت شده به کل مراکز بهداشت نسبت تعدا 12

 ماه گذشته 6تحت پوشش در  

  2  

و  ینسبت تعداد منابع علمی )شامل کتاب، کتابچه، جزوه آموزش 13

سی دی( توليد شده با مسئوليت يا مشارکت واحد آموزش سالمت 

 ماه گذشته  6به تعداد کل منابع توليد شده در ستاد در 

  2  

)مانند همايش ها و نمايشگاه ها( اجرا  یرنامه های مناسبتنسبت ب 14

شده با مسئوليت و يا مشارکت واحد آموزش سالمت به تعداد کل 

 ماه گذشته  6 یاين برنامه ها در ط

  2  

)مانند همايش ها و نمايشگاه ها( اجرا  ینسبت برنامه های مناسبت 15

برنامه ها در به تعداد کل اين  یبين بخش یها یشده با هماهنگ

 ماه گذشته  6 یط

  2  

 یمشترک با رسانه ها یآموزش عموم ینسبت تعداد برنامه ها 16

در  یآموزش سالمت عموم یمنطقه به تعداد کل برنامه ها یجمع

 ماه گذشته 6 یط

  2  
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 يبروندادها یارزشياب يها شاخص تکميل دستورالعمل

 یپزشک علوم يها دانشگاه یبهداشت معاونت سالمت آموزش واحد
 

 شود یم مشخص نسبت مقدار تعيين و کسر مخرج و صورت درج با شاخص مقدار . 

 موارد ،2 امتياز کامل موارد به. ستا 2 امتياز حداکثر و صفر جدول در شاخص هر يبرا امتياز حداقل 

 . گيرد یم تعلق 0 امتياز صفر موارد و 1 امتياز ناقص

 است یثابت مقدار و شده دهاد آن به شاخص هر اهميت اسبراس که است ضريبی شاخص وزن. 

 است شاخص وزن در امتياز مقدار ضرب حاصل نهايی امتياز . 

 

ابالغ  ينسبت تعداد کارگاه هاي آموزشی برگزار شده توسط واحد به تعداد کل کارگاه ها  -1 رديف

 یص، واحد آموزش سالمت بايد در طکسب امتياز کامل از اين شاخ یبراشده توسط دفتر در يک سا  اخير: 

 یابالغ شده توسط دفتر را برگزار کرده باشد. در صورت برگزار یدرصد کارگاه ها 75يک سال گذشته حداقل 

 خواهد گرفت. 0درصد امتياز  25و کمتر از  1درصد کارگاه ها امتياز  75تا  25

آموزشی  ييک از کارگاه هانسبت تعداد کارشناسان آموزش سالمت شرکت کننده در هر  -2رديف 

تعيين اين  یبرا :ابالغ شده توسط دفتر به تعداد کل کارشناسان آموزش سالمت در يک سا  اخير

که در هر کارگاه  یبه تفکيک محاسبه شود. در صورت یهر کارگاه آموزش یشاخص، الزم است نسبت فوق برا

داده خواهد شد. شرکت  2ته باشند امتياز درصد از کارشناسان آموزش سالمت حضور داش 75، حداقل یآموزش

 داده خواهد شد. 0درصد امتياز  25و کمتر از  1درصد کارشناسان آموزش سالمت در هر کارگاه، امتياز  75تا  25

آموزشی ابالغ شده  يشرکت کننده در هر يک از کارگاه ها ينسبت تعداد کارشناسان ستاد -3 رديف

تعيين اين شاخص، الزم است نسبت  یبرا: در يک سا  اخير يستاد توسط دفتر به تعداد کل کارشناسان

درصد از  75، حداقل یکه در هر کارگاه آموزش یبه تفکيک محاسبه شود. در صورت یهر کارگاه آموزش یفوق برا

در  یدرصد کارشناسان ستاد 75تا  25داده خواهد شد. شرکت  2حضور داشته باشند امتياز  یکارشناسان ستاد

 داده خواهد شد. 0درصد امتياز  25و کمتر از  1گاه، امتياز هر کار

ارزشيابی شده به کل برنامه هاي آموزشی اجرا شده در  يستادنسبت برنامه هاي آموزشی  -4 رديف

که  یبرگزار شده در سطح ستاد، در صورت یآموزش یبرنامه ها یمستندات ارزشياب یبا بررسماه گذشته:  6 یط

درصد  75تا  25در  یداده خواهد شد. وجود مستندات ارزشياب 2درصد باشد، امتياز کامل  75حداقل  نسبت فوق

 داده خواهد شد. 0درصد موارد امتياز  25و در کمتر از  1اجرا شده، امتياز  یآموزش یبرنامه ها
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واحد آموزش سالمت  یساير واحدها که با مشاوره هاي فن یآموزش ينسبت تعداد برنامه ها -5 رديف

شاخص،  اين یبرا:  ماه گذشته 6 یدر ط یآموزش يو اجرا شده است به تعداد کل برنامه ها یاحطر

 یو يا جلسات مشورت یآموزش سالمت شامل تعداد مراجعات حضور یفن یمستندات مربوط به ارائه مشاوره ها

در صورت شود.  یم یانجام شده است، بررس طراحی مداخالت آموزشی یبرا یفن یکه با هدف ارائه مشاوره ها

 75تا  25 یداده خواهد شد. مستندات برا 2درصد باشد، امتياز کامل  75حداقل  یبرا یوجود چنين مستندات

 داده خواهد شد. 0درصد موارد امتياز  25و در کمتر از  1، امتياز یآموزش یدرصد برنامه ها

 يه تعداد کل برنامه هاشده ب ینسبت برنامه هاي بسيج اطالع رسانی آموزشی ارزشياب -6 رديف

اين  به یامتيازده یبراماه گذشته اجرا شده است:  6 یبسيج که توسط واحد يا با مشارکت آن در ط

 یمستندات ارزشياب یآموزش یاطالع رسان یبسيج ها یدرصد برنامه ها 75 یرود حداقل برا یشاخص، انتظار م

درصد موارد  25و در کمتر از  1، امتياز یآموزش یهادرصد برنامه  75تا  25 یمستندات براوجود داشته باشد. 

 داده خواهد شد. 0امتياز 

آموزشی )کتابچه، پوستر، پمفلت، کليپ، فيلم( ارزشيابی ي نسبت تعداد عناوين رسانه ها -7 رديف

ميزان تاثير  یمستندات ارزشياب یبا بررسماه گذشته:  6 یشده به تعداد کل رسانه هاي توليد شده در ط

 2درصد باشد، امتياز کامل  75حداقل  که نسبت فوق یتوليد شده، در صورت یآموزش ینوان از رسانه هاهر ع

درصد  25و نسبت کمتر از  1اجرا شده، امتياز  یآموزش یدرصد رسانه ها 75تا  25 یداده خواهد شد. ارزشياب

 داده خواهد شد. 0امتياز 

انجام شده در  يالمت به تعداد کل پژوهش هانسبت تعداد پژوهش هاي کاربردي آموزش س -8 رديف

انجام شده در ستاد  یاين شاخص، کليه مستندات مربوط به پژوهش ها یبراماه گذشته:  6 یستاد در ط

رود بيش از  یآموزش سالمت انتظار م یخواهد شد. با توجه به ماهيت برنامه ها یحوزه آموزش سالمت بررس

 ه آموزش سالمت تعلق داشته باشد.ب یستاد یکاربرد یدرصد پژوهش ها 20

نسبت تعداد جلسات کميته آموزش سالمت تشکيل شده در ستاد به تعداد جلسات پيش  -9 رديف

 یصورتجلسات مربوط به کميته آموزش سالمت ستاد معاونت برا یبررسماه گذشته:  6 یشده در ط یبين

رود جلسات کميته آموزش سالمت به  یاست. با توجه به اين که انتظار م یتعيين صورت نسبت فوق ضرور

و نسبت  1درصد امتياز  75تا  25، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل صورت ماهانه برگزار شود، نسبت 

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25کمتر از 

ماه  6 ینسبت تعداد مصوبات اجرا شده کميته آموزش سالمت به تعداد کل مصوبات در ط -10 رديف

نتايج  یآموزش سالمت تشکيل شده و بررس یصورتجلسات کميته ها یتعيين اين تعداد، بررس یبرا :هگذشت

درصد  75تا  25، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل اقدامات مربوط به هر مصوبه الزم است. نسبت 

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1امتياز 
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به تعداد کل رت انجام شده بر فعاليت آموزش سالمت مراکز بهداشت تابعه نسبت تعداد نظا -11 رديف

آموزش سالمت مراکز  یبرنامه نظارت بر فعاليت ها یبا بررسماه گذشته:  6در شده  ینظارت پيش بين

 1درصد امتياز  75تا  25، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل بهداشت تابعه و مستندات مربوطه، نسبت 

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25بت کمتر از و نس

ماه  6نسبت تعداد مراکز بهداشت نظارت شده به کل مراکز بهداشت تحت پوشش در   -11 رديف

آموزش سالمت مراکز بهداشت تابعه و مستندات مربوطه، نسبت  یبرنامه نظارت بر فعاليت ها یبا بررسگذشته: 

 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز  75تا  25، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل 

 خواهد داشت.

و سی دي( توليد شده با  ینسبت تعداد منابع علمی )شامل کتاب، کتابچه، جزوه آموزش -13 رديف

با ماه گذشته:  6مسئوليت يا مشارکت واحد آموزش سالمت به تعداد کل منابع توليد شده در ستاد در 

ستاد با مسئوليت يا  یدرصد منابع علم 75حداقل رود  یآموزش سالمت انتظار م یبرنامه هاتوجه به ماهيت 

 75تا  25خواهد بود. نسبت بين  2مشارکت واحد آموزش سالمت توليد شده باشد. در اين صورت امتياز شاخص 

  خواهد داشت. 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز 

)مانند همايش ها و نمايشگاه ها( اجرا شده با مسئوليت و يا  یهاي مناسبتنسبت برنامه  -14 رديف

با توجه به ماهيت برنامه ماه گذشته:  6 یمشارکت واحد آموزش سالمت به تعداد کل اين برنامه ها در ط

با مسئوليت يا مشارکت واحد آموزش  یمناسبت یدرصد برنامه ها 75حداقل رود  یآموزش سالمت انتظار م یها

و  1درصد امتياز  75تا  25خواهد بود. نسبت بين  2سالمت توليد شده باشد. در اين صورت امتياز شاخص 

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25نسبت کمتر از 

 يها ی)مانند همايش ها و نمايشگاه ها( اجرا شده با هماهنگ ینسبت برنامه هاي مناسبت -15رديف 

در  یمناسبت یبا توجه به ماهيت برنامه ها ماه گذشته: 6 یا در طبه تعداد کل اين برنامه ه یبين بخش

اجرا شود. در  یبين بخش یها یبا هماهنگ یمناسبت یدرصد برنامه ها 75حداقل رود  یحوزه سالمت، انتظار م

دارد.  0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز  75تا  25خواهد بود. نسبت بين  2اين صورت امتياز 

 هايی مانند صورتجلسات و تفاهم نامه ها ضرورت دارد. یمستندات مربوط به چنين هماهنگ یررسب

منطقه به تعداد کل  یجمع يمشترک با رسانه ها یآموزش عموم ينسبت تعداد برنامه ها -16 رديف

با  مشترک یاطالع رسان یاز آنجا که برنامه هاماه گذشته:  6 یدر ط یآموزش سالمت عموم يبرنامه ها

است، در اين شاخص تنها برنامه  یروابط عموم یاز دانشگاه ها برعهده واحدها یدر بسيار یجمع یرسانه ها

رود  یشود. انتظار م یم یگيرد و مستندات آن بررس یمشترک با اين رسانه ها مورد توجه قرار م یآموزش یها

منطقه مانند راديو،  یجمع یرسانه هابه صورت مشترک با  یآموزش سالمت عموم یدرصد برنامه ها 75حداقل 

 1درصد امتياز  75تا  25خواهد بود. نسبت بين  2تلويزيون، مجالت و روزنامه ها اجرا شود. در اين صورت امتياز 
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هايی مانند صورتجلسات و  یمستندات مربوط به چنين همکار یدارد. بررس 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از 

 د.تفاهم نامه ها ضرورت دار
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ها شهرستان بهداشت مراکز سالمت آموزش واحد در فرآيندها و دروندادها پايش ابزار  

 وزن خير یبل محور پايش رديف 

(3-1) 

 امتياز 

  2    واحد سازمانی پست تعداد با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب 1

  2   ابعهت یدرمان یبهداشت مراکز تعداد با واحد سازمانی پست تعداد تناسب 2

  2   تابعه یدرمان یبهداشت مراکز تعداد با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب 3

 در شاغل کارشناسان اختيار در که واحد سازمانی یها پست تعداد تناسب 4

  واحد سازمانی یها پست کل تعداد به است واحد

  1  

 را سالمت موزشآ وظايف فقط که واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب 5

 واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد به دهند یم انجام

  2  

 يا يا واحد مسئوليت سابقه سال دو حداقل با واحد مسئول کارشناس وجود 6

 75 از بيش که مسئوليت سابقه سال دو از کمتر با مسئول کارشناس وجود

  باشد گذرانده را سالمت ارتقای و آموزش مدون یها دوره درصد

  3  

 در کار سابقه سال دو حداقل دارای واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب 7

 واحد کارشناسان کل تعداد با سالمت آموزش واحد

  2  

 دوره درصد 75 از بيش که سالمت آموزش واحد کارشناسان تعداد تناسب 8

 کارشناسان کل تعداد با اند گذرانده را سالمت یارتقا و آموزش مدون های

 واحد در شاغل

  3  

 و عمومی بهداشت تحصيلی مدرک با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب 9

 واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با بهداشت آموزش

  1 

 

 

 کل تعداد با سالمت آموزش رابط یدارا یدرمان یبهداشت مراکز تعداد تناسب 10

 پوشش تحت یدرمان یبهداشت مراکز

  3  

 شاغل کارکنان تعداد با سالمت آموزش واحد اختيار در فيزيکی فضای بتناس 11

   واحد در

  2  

  2   سالمت آموزش واحد برای اختصاصی فيزيکی فضای وجود 12

  2   سالمت آموزش واحد اختيار در امکانات و تجهيزات تناسب 13

 المتس آموزش یها برنامه به شده داده اختصاص یمال منابع کرد هزينه 14

 شده ارسال یها خرج دستور براساس

  2  

  1    سالمت آموزش واحد در مدون وظايف شرح وجود 15

 در سالمت ارتقای و آموزش با مرتبط اطالعاتی یها بانک و یعلم منابع وجود 16

 واحد

  3  
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  3   سالمت آموزش واحد در ساالنه عملياتی برنامه وجود 17

 براساس پوشش تحت مراکز در شده انجام شیآموز نيازسنجی یبند جمع 18

 دانشگاه یبهداشت معاونت یسو از شده ابالغ یها دستورالعمل

  3  

  3    آموزشی نيازسنجی نتايج براساس سالمت آموزش عملياتی برنامه تدوين 19

  3   بندی زمان جدول با مطابق سالمت آموزش عملياتی برنامه اجرای 20

  3   شهرستان بهداشت مرکز ستاد سطح در سالمت شآموز کميته تشکيل 21

 آنها درباره گيری تصميم و سالمت آموزش مداخالت و ها برنامه کليه بررسی 22

 کميته اين در

  3  

 تمام در او االختيار تام نماينده يا و شهرستان بهداشت مرکز رييس حضور  23

 کميته جلسات

  2  

 تمام در آنها االختيار تام نمايندگان يا و یستاد یواحدها مسئوالن حضور 24

 کميته جلسات

  2  

 با رسانی اطالع و آموزشی های رسانه توليد و طراحی مراحل انطباق 25

   سالمت آموزش کميته توسط شده تعيين ضوابط و استانداردها

  3  

  2    واحدها ساير آموزشی مداخالت اجرای در سالمت آموزش واحد مشارکت 26

  3    ستاد در شده اجرا آموزشی های برنامه ارزشيابی بر نظارت 27

 سالمت آموزش واحد توسط شده برگزار آموزشی های کارگاه محتوای انتقال 28

 مراکز یآموزش رابطين و سالمت آموزش کارشناسان به یبهداشت معاونت

  ماه سه فاصله به حداکثر

  2  

 تحت یواحدها یآموزش یها فعاليت بر نظارت برای بندی زمان برنامه وجود 29

  شهرستان بهداشت مرکز پوشش

  2  

  2    بندی زمان جدول با مطابق تابعه یدرمان یبهداشت مراکز بر نظارت انجام 30

  2    ليست چک از استفاده با شهرستان تابعه یواحدها بر نظارت انجام 31

 تابعه یدرمان یاشتبهد مراکز یآموزش رابطين هماهنگی جلسات تشکيل 32

  بار يک ماه سه هر حداقل

  2  

 و یعموم یها مکان در اجرا یبرا سالمت آموزش مداخالت یاجرا و یطراح 33

 فروشگاه خريد، مراکز ها، فرودگاه ها، ترمينال مانند) مخاطبان تجمع مراکز

 ...( و یا زنجيره یها

  2  
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  فرآيندها و دروندادها پايش ليست چک تکميل دستورالعمل

 ها شهرستان بهداشت مراکز سالمت آموزش واحد

 

 گيرد یم تعلق 0 امتياز خير و 1 امتياز یبل به. است 1 و صفر محور هر یبرا امتياز محدوده . 

 است ثابت ليست چک محور هر یبرا که شاخص هر اهميت براساس است ضريبی شاخص وزن. 

 است وزن در شده بکس امتياز مقدار ضرب حاصل نهايی امتياز. 

 

 اين که یموارد در تنها :واحد سازمانی پست تعداد با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -1 رديف

 . شود زده عالمت یبل باشد، يک از بيشتر و يک  نسبت

 استاندارد به توجه با :تابعه یدرمان یبهداشت مراکز تعداد با واحد سازمانی پست تعداد تناسب -2 رديف

 :بزنيد عالمت را خير يا یبل شاخص، اين یبرا زير يشنهادیپ

  یسازمان پست يک حداقل: یدرمان یبهداشت مرکز 5 حداکثر 0 با بهداشت مراکز -الف

  یسازمان پست دو حداقل: یدرمان یبهداشت مرکز 14 تا 6 با بهداشتی های معاونت -ب

  یسازمان پست سه حداقل: یدرمان یبهداشت مرکز 15 از بيش یدارا بهداشتی های معاونت -ج

 به توجه با: تابعه یدرمان یبهداشت مراکز تعداد با واحد  در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -3 رديف

 :بزنيد عالمت را خير يا یبل شاخص، اين یبرا زير پيشنهادی استاندارد

 (است واحد مسئول کارشناس نهما که) نفر يک حداقل: یدرمان یبهداشت مرکز 5 تا 0 با بهداشت مراکز -الف

 همراه به کارشناس نفر يک) نفر دو حداقل: یدرمان یبهداشت مرکز 14 تا 6 با بهداشتی های معاونت -ب

 (مسئول کارشناس

 همراه به کارشناس نفر دو) نفر سه حداقل یدرمان یبهداشت مرکز 15 از بيش یدارا بهداشتی های معاونت -ج

 (مسئول کارشناس

 با است واحد در شاغل کارشناسان اختيار در که واحد سازمانی يها پست تعداد بتناس -4 رديف

 . شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در تنها: واحد سازمانی يها پست کل تعداد

 را سالمت آموزش واحد به مربوط وظايف فقط که واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -5 رديف

 آموزش با غيرمرتبط وظايف که یکارشناسان تعداد :واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با ددهن یم انجام

 عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در تنها. شد خواهد کم نسبت اين صورت از دارند برعهده را سالمت

 . شود زده
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 کارشناس وجود يا يا واحد مسئوليت سابقه سا  دو حداقل با واحد مسئو  کارشناس وجود -6 رديف

 ارتقاي و آموزش *مدون يها دوره درصد 75 از بيش که مسئوليت سابقه سا  دو از کمتر با مسئو 

 يا سال پنج یباال مسئوليت سابقه داشتن شاخص، اين از کامل امتياز کسب یبرا: باشد گذرانده را سالمت

 . است الزم متسال یارتقا و آموزش مدون یها دوره از درصد 75 حداقل گذراندن
 : است زير یها دوره شامل سالمت یارتقا و آموزش مدون یها دوره*

 سالمت یارتقا و آموزش یکليد مفاهيم با آشنايی -1

 یآموزش برنامه یطراح ،یآموزش ینيازسنج -2

 یآموزش یها شيوه و ها روش -3

 یآموزش یارزشياب -4

 الگو و نظريه بر یمبتن سالمت آموزش -5

 همسانان وزشآم اصول -6

 سالمت یبرا ارتباط اصول -7

  جانبه همه حمايت جلب راهبرد از استفاده اصول -8

 یاجتماع یبازارياب از استفاده اصول -9

    پيام تدوين و یآموزش یرسان اطالع بسيج یطراح اصول -10

 آموزش واحد در کار سابقه سا  دو حداقل داراي واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -7 رديف

 نه) سالمت آموزش کارشناسان وضعيت تنها شاخص، اين محاسبه در :واحد کارشناسان کل تعداد به سالمت

 .شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در و است مدنظر( واحد مسئول کارشناس

 ونمد هاي دوره درصد 75 از بيش که سالمت آموزش واحد کارشناسان تعداد تناسب -8 رديف

 کامل امتياز کسب یبرا: واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با اند گذرانده را سالمت يارتقا و آموزش

 دفتر یسو از که 6 رديف توضيحات در شده ذکر مدون یها دوره از درصد 75 از بيش گذراندن شاخص، اين از

 .  است یضرور شود یم ابالغ سالمت یارتقا و آموزش

 آموزش و عمومی بهداشت تحصيلی مدرک با واحد در شاغل کارشناسان تعداد تناسب -9 رديف

 شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در :واحد در شاغل کارشناسان کل تعداد با بهداشت

 .شد خواهد داده کامل امتياز و

 مراکز لک تعداد با سالمت آموزش رابط يدارا یدرمان یبهداشت مراکز تعداد تناسب -10 رديف

 .    شود زده عالمت یبل باشد، يک نسبت اين که یموارد در :پوشش تحت یدرمان یبهداشت

: واحد در شاغل کارکنان تعداد با سالمت آموزش واحد اختيار در فيزيکی فضاي تناسب -11 رديف

 از نفر ره یبرا یفيزيک یفضا حداقل ،یا حرفه بهداشت و گسترش یواحدها توسط شده اعالم ضوابط براساس

 .است مربع متر 6 واحد در شاغل کارشناسان
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 یفيزيک یفضا اشتراک وجود :سالمت آموزش واحد براي اختصاصی فيزيکی فضاي وجود -12 رديف

 .شد خواهد امتياز کامل مقدار کسب از مانع واحدها ساير با سالمت آموزش واحد

 گرفتن درنظر با تناسب اين :المتس آموزش واحد اختيار در امکانات و تجهيزات تناسب -13 رديف

 دستگاه يک حداقل بودن دارا یول شود می تعيين امکانات و تجهيزات رايج عرف و محلی امکانات و شرايط

 . است یضرور واحد کارشناسان یبرا اينترنت به یدسترس امکان همراه به کامپيوتر

 دستور براساس سالمت آموزش يها برنامه به شده داده اختصاص یمال منابع کرد هزينه -14 رديف

 امتياز وضعيت واحد، به يافته تخصيص منابع کرد هزينه به مربوط مستندات یبررس با :شده ارسا  يها خرج

 .شد خواهد مشخص شاخص اين

 منابع :واحد در سالمت ارتقاي و آموزش با مرتبط اطالعاتی يها بانک و یعلم منابع وجود -16 رديف

 با مرتبط الکترونيک و یچاپ یها رسانه آرشيو نيز و الکترونيک و یچاپ منابع شامل یعاتاطال یها بانک و یعلم

 .بود خواهد سالمت یارتقا و آموزش

 دستورالعمل براساس پوشش تحت مراکز در شده انجام آموزشی نيازسنجی يبند جمع -18 رديف

 جز به الگوهايی با یآموزش ینجنيازس انجام درصورت :دانشگاه یبهداشت معاونت يسو از شده ابالغ يها

 . شود ینم داده کامل امتياز دانشگاه، یبهداشت معاونت توسط شده ابالغ یالگو

 ممکن که کميته اين :شهرستان بهداشت مرکز ستاد سطح سالمت آموزش کميته تشکيل -21 رديف

 بر نيز...  و سالمت وزشآم یعلم کميته ،یآموزش کميته سالمت، آموزش یفن کميته مانند یديگر یها نام است

 آموزش واحد مسئول یدبير و شهرستان بهداشت مرکز رييس رياست به که است یا کميته باشد، داشته خود

 آن هدف و شود یم تشکيل آنها االختيار تام نمايندگان يا یستاد یواحدها مسئوالن حضور با و سالمت

 . است نتمعاو ستاد سطح در سالمت آموزش یها برنامه کردن هماهنگ

 یامتياز 22 رديف شاخص از واحد که گيرد یم قرار توجه مورد یصورت در شاخص سه اين -24 تا 22 رديف

  . شد خواهد استفاده سالمت آموزش یها کميته صورتجلسات از شاخص سه اين یبررس یبرا. باشد گرفته

 ضوابط و استانداردها با رسانی اطالع و آموزشی هاي رسانه توليد و طراحی مراحل انطباق -25 رديف

 یبرا یمشخص فرايند ،یبهداشت معاونت ستاد در رود یم انتظار: سالمت آموزش کميته توسط شده تعيين

 با که یفرايند. باشد شده تعريف...  و کتابچه فيلم، پمفلت، پوستر، مانند یآموزش یها رسانه توليد و یطراح

 یارزشياب و انتشار به نهايت در و يابد یم ادامه آزمون پيش و ساختار یطراح محتوا، تهيه با آغاز، ینيازسنج

 حداقل توليد و یطراح مراحل انطباق و یفرايند چنين وجود صورت در. شود یم ختم هدف گروه در آن اثرات

 خود تواند یم سالمت آموزش کميته. شود یم داده کامل امتياز فرايند، اين با شده توليد یها رسانه درصد 75

 داشته برعهده را یکار چنين انتشارات کميته يا یآموزش یها رسانه کميته يا کند مشخص را یفرايند چنين

 تعيين یآموزش یها رسانه توليد و یطراح یبرا را یفرايند يا باشد نداشته وجود هايی کميته چنين اگر. باشد

 .      گرفت نخواهد تعلق یامتياز باشد، نکرده
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 به سالمت ارتقاي و آموزش دفتر توسط شده برگزار آموزشی هاي کارگاه محتواي انتقا  -28 رديف

 کارگاه یمحتوا انتقال :ماه سه فاصله به حداکثر مراکز یآموزش رابطين و سالمت آموزش کارشناسان

 با یهماهنگ جلسات يا یتوجيه جلسات یط در آنها ارائه يا و مشابه، یها کارگاه یبرگزار طريق از تواند یم

 یبرا ها کارگاه به مربوط یها گزارش يا ها نشست اين صورتجلسات یبررس. باشد سالمت آموزش اسانکارشن

 . است الزم ها شاخص اين به دادن امتياز

 حداقل که یموارد در :بندي زمان جدو  با مطابق شهرستان تابعه واحدهاي بر نظارت انجام -31 رديف

 .شود یم زده عالمت یبل باشد، شده اجرا ینظارت برنامه درصد 75
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 ها شهرستان بهداشت مراکز سالمت آموزش واحد در بروندادها یارزشياب يها شاخص

مقدار   عنوان شاخص رديف 

 شاخص

 امتياز

(2-0) 

 وزن

(3-1) 

امتياز 

 نهايی

نسبت تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط واحد به  1

 يرابالغ شده در يک سال اخ یتعداد کل کارگاه ها

  3  

شرکت کننده در هر يک از کارگاه  ینسبت تعداد کارکنان محيط 2

در يک  یآموزشی ابالغ شده به تعداد کل کارکنان محيط یها

 سال اخير 

  3  

شرکت کننده در هر يک از  ینسبت تعداد کارشناسان ستاد 3

 یآموزشی ابالغ شده به تعداد کل کارشناسان ستاد یکارگاه ها

 ردر يک سال اخي

  2  

ارزشيابی شده به کل برنامه  ینسبت برنامه های آموزشی ستاد 4

 ماه گذشته 6 یهای آموزشی اجرا شده در ط

  3  

ساير واحدها که با  یستاد یآموزش ینسبت تعداد برنامه ها 5

و اجرا شده است  یواحد آموزش سالمت طراح یمشاوره های فن

 اه گذشتهم 6 یدر ط یآموزش یبه تعداد کل برنامه ها

  3  

شده به  ینسبت برنامه های بسيج اطالع رسانی آموزشی ارزشياب 6

بسيج که توسط واحد يا با مشارکت آن در  یتعداد کل برنامه ها

 ماه گذشته اجرا شده است 6 یط

  3  

نسبت تعداد عناوين رسانه های آموزشی )کتابچه، پوستر، پمفلت،  7

د کل رسانه های توليد شده در کليپ، فيلم( ارزشيابی شده به تعدا

 ماه گذشته 6 یط

  3  

نسبت تعداد پژوهش های کاربردی آموزش سالمت به تعداد کل  8

 ماه گذشته  6 یانجام شده در ستاد در ط یپژوهش ها

  1  

نسبت تعداد جلسات کميته آموزش سالمت تشکيل شده در ستاد  9

 هماه گذشت 6 یشده در ط یبه تعداد جلسات پيش بين

  2  
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نسبت تعداد مصوبات اجرا شده کميته آموزش سالمت به تعداد  10

 ماه گذشته 6 یکل مصوبات در ط

  3  

آموزش سالمت  ینسبت تعداد نظارت انجام شده بر فعاليت ها 11

 یپيش بين یتابعه به تعداد کل نظارت ها یدرمان یمراکز بهداشت

 ماه گذشته 6شده در 

  2  

نظارت شده به تعداد کل  یدرمان یز بهداشتنسبت تعداد مراک 12

 ماه گذشته 6مراکز تحت پوشش در  

  2  

نسبت تعداد برنامه های آموزشی اجرا شده با مشارکت واحد  13

آموزش سالمت در محيط های آموزشی به تعداد کل اين برنامه ها 

 ماه گذشته 6در 

  2  

ارکت واحد نسبت تعداد برنامه های آموزشی اجرا شده با مش 14

آموزش سالمت در محيط های کار به تعداد کل اين برنامه ها در 

 ماه گذشته 6

  2  

نسبت تعداد برنامه های آموزشی اجرا شده با مشارکت واحد  15

آموزش سالمت در مکان های عمومی به تعداد کل اين برنامه ها 

  ماه گذشته  6در 

  2  

و  یکتابچه، جزوه آموزش نسبت تعداد منابع علمی )شامل کتاب، 16

سی دی( توليد شده با مسئوليت يا مشارکت واحد آموزش سالمت 

 ماه گذشته  6به تعداد کل منابع توليد شده در ستاد در 

  2  

)مانند همايش ها و نمايشگاه ها( اجرا  ینسبت برنامه های مناسبت 17

شده با مسئوليت و يا مشارکت واحد آموزش سالمت به تعداد کل 

 ماه گذشته  6 یين برنامه ها در طا

  2  

)مانند همايش ها و نمايشگاه ها( اجرا  ینسبت برنامه های مناسبت 18

به تعداد کل اين برنامه ها در  یبين بخش یها یشده با هماهنگ

 ماه گذشته  6 یط

  2  
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يبروندادها یارزشياب يها شاخص تکميل دستورالعمل  

 ها شهرستان شتبهدا مراکز سالمت آموزش واحد
 

 شود یم مشخص نسبت مقدار تعيين و کسر مخرج و صورت درج با شاخص مقدار . 

 موارد ،2 امتياز کامل موارد به. ستا 2 امتياز حداکثر و صفر جدول در شاخص هر يبرا امتياز حداقل 

 . گيرد یم تعلق 0 امتياز صفر موارد و 1 امتياز ناقص

 است یثابت مقدار و شده دهاد آن به شاخص هر اهميت سبراسا که است ضريبی شاخص وزن. 

 است شاخص وزن در امتياز مقدار ضرب حاصل نهايی امتياز . 

 

ابالغ  ينسبت تعداد کارگاه هاي آموزشی برگزار شده توسط واحد به تعداد کل کارگاه ها  -1 رديف

يک سال  یزش سالمت بايد در طکسب امتياز کامل از اين شاخص، واحد آمو یبراشده در يک سا  اخير: 

 یرا برگزار کرده باشد. در صورت برگزار یابالغ شده توسط معاونت بهداشت یدرصد کارگاه ها 75گذشته حداقل 

 خواهد گرفت. 0درصد امتياز  25و کمتر از  1درصد کارگاه ها امتياز  75تا  25

آموزشی ابالغ شده به  يگاه هاشرکت کننده در هر يک از کار ینسبت تعداد کارکنان محيط -2رديف 

هر کارگاه  یتعيين اين شاخص، الزم است نسبت فوق برا یبرا :در يک سا  اخير یتعداد کل کارکنان محيط

 یدرصد از کارکنان محيط 75، حداقل یکه در هر کارگاه آموزش یبه تفکيک محاسبه شود. در صورت یآموزش

 75تا  25داده خواهد شد. شرکت  2شته باشند امتياز کامل ( مراکز حضور دای)شامل پزشکان و رابطين آموزش

 داده خواهد شد. 0درصد امتياز  25و کمتر از  1در هر کارگاه، امتياز  یدرصد کارکنان محيط

آموزشی ابالغ شده  يشرکت کننده در هر يک از کارگاه ها ينسبت تعداد کارشناسان ستاد -3 رديف

هر  یتعيين اين شاخص، الزم است نسبت فوق برا یبرا: سا  اخير در يک يبه تعداد کل کارشناسان ستاد

درصد از کارشناسان  75، حداقل یکه در هر کارگاه آموزش یبه تفکيک محاسبه شود. در صورت یکارگاه آموزش

در هر کارگاه،  یدرصد کارشناسان ستاد 75تا  25داده خواهد شد. شرکت  2حضور داشته باشند امتياز  یستاد

 داده خواهد شد. 0درصد امتياز  25و کمتر از  1امتياز 

ارزشيابی شده به کل برنامه هاي آموزشی اجرا شده در  يستادنسبت برنامه هاي آموزشی  -4 رديف

که  یبرگزار شده در سطح ستاد، در صورت یآموزش یبرنامه ها یمستندات ارزشياب یبا بررسماه گذشته:  6 یط

درصد  75تا  25در  یداده خواهد شد. وجود مستندات ارزشياب 2متياز کامل درصد باشد، ا 75حداقل  نسبت فوق

 داده خواهد شد. 0درصد موارد امتياز  25و در کمتر از  1اجرا شده، امتياز  یآموزش یبرنامه ها
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واحد آموزش  یساير واحدها که با مشاوره هاي فن يستاد یآموزش ينسبت تعداد برنامه ها -5 رديف

 اين یبرا:  ماه گذشته 6 یدر ط یآموزش ياجرا شده است به تعداد کل برنامه هاو  یسالمت طراح

و يا جلسات  یآموزش سالمت شامل تعداد مراجعات حضور یفن یشاخص، مستندات مربوط به ارائه مشاوره ها

در  شود. یم یانجام شده است، بررس طراحی مداخالت آموزشی یبرا یفن یکه با هدف ارائه مشاوره ها یمشورت

 25 یداده خواهد شد. مستندات برا 2درصد باشد، امتياز کامل  75حداقل  یبرا یصورت وجود چنين مستندات

 داده خواهد شد. 0درصد موارد امتياز  25و در کمتر از  1، امتياز یآموزش یدرصد برنامه ها 75تا 

 يد کل برنامه هاشده به تعدا ینسبت برنامه هاي بسيج اطالع رسانی آموزشی ارزشياب -6 رديف

اين  به یامتيازده یبراماه گذشته اجرا شده است:  6 یبسيج که توسط واحد يا با مشارکت آن در ط

 یمستندات ارزشياب یآموزش یاطالع رسان یبسيج ها یدرصد برنامه ها 75 یرود حداقل برا یشاخص، انتظار م

درصد موارد  25و در کمتر از  1، امتياز یوزشآم یدرصد برنامه ها 75تا  25 یمستندات براوجود داشته باشد. 

 داده خواهد شد. 0امتياز 

آموزشی )کتابچه، پوستر، پمفلت، کليپ، فيلم( ارزشيابی ي نسبت تعداد عناوين رسانه ها -7 رديف

ميزان تاثير  یمستندات ارزشياب یبا بررسماه گذشته:  6 یشده به تعداد کل رسانه هاي توليد شده در ط

 2درصد باشد، امتياز کامل  75حداقل  که نسبت فوق یتوليد شده، در صورت یآموزش یز رسانه هاهر عنوان ا

درصد  25و نسبت کمتر از  1اجرا شده، امتياز  یآموزش یدرصد رسانه ها 75تا  25 یداده خواهد شد. ارزشياب

 داده خواهد شد. 0امتياز 

انجام شده در  يه تعداد کل پژوهش هانسبت تعداد پژوهش هاي کاربردي آموزش سالمت ب -8 رديف

انجام شده در ستاد  یاين شاخص، کليه مستندات مربوط به پژوهش ها یبراماه گذشته:  6 یستاد در ط

رود بيش از  یآموزش سالمت انتظار م یخواهد شد. با توجه به ماهيت برنامه ها یحوزه آموزش سالمت بررس

 ش سالمت تعلق داشته باشد.به آموز یستاد یکاربرد یدرصد پژوهش ها 20

نسبت تعداد جلسات کميته آموزش سالمت تشکيل شده در ستاد به تعداد جلسات پيش  -9 رديف

 یصورتجلسات مربوط به کميته آموزش سالمت ستاد معاونت برا یبررسماه گذشته:  6 یشده در ط یبين

جلسات کميته آموزش سالمت به رود  یاست. با توجه به اين که انتظار م یتعيين صورت نسبت فوق ضرور

و نسبت  1درصد امتياز  75تا  25، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل صورت ماهانه برگزار شود، نسبت 

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25کمتر از 

ماه  6 ینسبت تعداد مصوبات اجرا شده کميته آموزش سالمت به تعداد کل مصوبات در ط -10 رديف

نتايج  یآموزش سالمت تشکيل شده و بررس یصورتجلسات کميته ها یتعيين اين تعداد، بررس یبرا :گذشته

درصد  75تا  25، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل اقدامات مربوط به هر مصوبه الزم است. نسبت 

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1امتياز 



34 
 

به تابعه  یدرمان یام شده بر فعاليت آموزش سالمت مراکز بهداشتنسبت تعداد نظارت انج -11 رديف

آموزش  یبرنامه نظارت بر فعاليت ها یبا بررسماه گذشته:  6در شده  یپيش بين يتعداد کل نظارت ها

، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل تابعه و مستندات مربوطه، نسبت  یدرمان یسالمت مراکز بهداشت

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1امتياز  درصد 75تا  25

ماه  6نظارت شده به کل مراکز تحت پوشش در   یدرمان ینسبت تعداد مراکز بهداشت -11 رديف

تابعه و مستندات  یدرمان یآموزش سالمت مراکز بهداشت یبرنامه نظارت بر فعاليت ها یبا بررسگذشته: 

 25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز  75تا  25، نسبت بين 2متياز کامل درصد ا 75حداقل مربوطه، نسبت 

 خواهد داشت. 0درصد امتياز 

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشی اجرا شده با مشارکت واحد آموزش سالمت در محيط  -13 رديف

شگاه ها، شامل مدارس، دان یآموزش یمحيط هاماه گذشته:  6هاي آموزشی به تعداد کل اين برنامه ها در 

 یاست. با بررس یرسم یکالس ها یاست که دارا یو موارد ینهضت سوادآموز یعلميه، کالس ها یحوزه ها

 75تا  25، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل در اين محيط ها، نسبت  یآموزش یمستدات برنامه ها

  خواهد داشت. 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز 

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشی اجرا شده با مشارکت واحد آموزش سالمت در محيط   -14 رديف

محيط کار شامل کارخانجات، کارگاه ها، اداره ها و ماه گذشته:  6هاي کار به تعداد کل اين برنامه ها در 

 یکنند. با بررس یمدريافت  یدهند و در قبال کار خود اجرت یانجام م یسازمان هايی است که افراد در آن کار

 75تا  25، نسبت بين 2درصد امتياز کامل  75حداقل در اين محيط ها، نسبت  یآموزش یمستدات برنامه ها

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز 

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشی اجرا شده با مشارکت واحد آموزش سالمت در مکان   -15 رديف

، محل های حضور و يا تجمع یعموم یمکان هاماه گذشته:  6عمومی به تعداد کل اين برنامه ها در هاي 

 یسالمت مانند مراکز خريد، ايستگاه ها، پايانه ها و فرودگاه ها هستند. با بررس یمخاطب برنامه ها یگروه ها

 75تا  25، نسبت بين 2امل درصد امتياز ک 75حداقل در اين محيط ها، نسبت  یآموزش یمستدات برنامه ها

     خواهد داشت. 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز 

و سی دي( توليد شده با  ینسبت تعداد منابع علمی )شامل کتاب، کتابچه، جزوه آموزش  -16 رديف

با ته: ماه گذش 6مسئوليت يا مشارکت واحد آموزش سالمت به تعداد کل منابع توليد شده در ستاد در 

ستاد با مسئوليت يا  یدرصد منابع علم 75حداقل رود  یآموزش سالمت انتظار م یتوجه به ماهيت برنامه ها

 75تا  25خواهد بود. نسبت بين  2مشارکت واحد آموزش سالمت توليد شده باشد. در اين صورت امتياز شاخص 

  خواهد داشت. 0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز 

)مانند همايش ها و نمايشگاه ها( اجرا شده با مسئوليت و يا  ینسبت برنامه هاي مناسبت -17 رديف

با توجه به ماهيت برنامه ماه گذشته:  6 یمشارکت واحد آموزش سالمت به تعداد کل اين برنامه ها در ط
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يا مشارکت واحد آموزش با مسئوليت  یمناسبت یدرصد برنامه ها 75حداقل رود  یآموزش سالمت انتظار م یها

و  1درصد امتياز  75تا  25خواهد بود. نسبت بين  2سالمت توليد شده باشد. در اين صورت امتياز شاخص 

 خواهد داشت. 0درصد امتياز  25نسبت کمتر از 

 يها ی)مانند همايش ها و نمايشگاه ها( اجرا شده با هماهنگ ینسبت برنامه هاي مناسبت -18رديف 

در  یمناسبت یبا توجه به ماهيت برنامه ها ماه گذشته: 6 یتعداد کل اين برنامه ها در طبه  یبين بخش

اجرا شود. در  یبين بخش یها یبا هماهنگ یمناسبت یدرصد برنامه ها 75حداقل رود  یحوزه سالمت، انتظار م

دارد.  0درصد امتياز  25و نسبت کمتر از  1درصد امتياز  75تا  25خواهد بود. نسبت بين  2اين صورت امتياز 

 هايی مانند صورتجلسات و تفاهم نامه ها ضرورت دارد. یمستندات مربوط به چنين هماهنگ یبررس
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 آماري هاي فرم(ج

 سالمت آموزش واحد يها فعاليت گزارش فرم                                                      

 ........... یپزشک علوم دانشگاه یبهداشت معاونت

 .............. شهرستان بهداشت مرکز

 ..............سا          دوم ماهه 6           او  ماهه 6
 

  یآموزش يها برنامه مديريت -1

 تعداد هدف گروه آموزش موضوع رديف

 فراگيران

 مورد یآموزش شيوه

 استفاده

 ینيازسنج بر یمبتن

 یآموزش

 خير یبل
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 (شود تکميل جدو  يک بسيج مورد هر يبرا) یآموزش یرسان اطالع يها بسيج مديريت -2

 

 : ...........................................یآموزش یرسان اطالع بسيج موضوع

 : ...............................برنامه ياجرا تاريخ

  خير                 یبل:   ینيازسنج بر یمبتن

 

 موارد تعداد کانا  نوع  یارتباط يها کانا 

 استفاده

  یحضور مشاوره یفرد بين یها کانال

  یتلفن مشاوره

  یالکترونيک پست

  یگروه بحث یگروه یها کانال

  کارگاه

  پاسخ و پرسش تجلسا

  یسخنران

  همايش

  یآيين و یمذهب مراسم

  ها نمايش

  یورزش مسابقات

  ها نمايشگاه

.....................  

 یها سازمان و ها ارگان با یبخش بين جلسات یاجتماع ،یسازمان یها کانال

 یغيردولت و یدولت

 

  رسانه اندرکاران دست با جلسات

.....................................  

  راديو یجمع ارتباط یها کانال

  تلويزيون

  سينما

  اينترنت

  خبرنامه و مجله روزنامه،

  مانيتورها و بيلبوردها پالکارد،

  پوستر

   پمفلت و کتابچه کتاب،
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..........................................  

 

 سالمت يارتقا يها نامهبر مديريت -3

  

 هدف گروه برنامه نوع  یعمليات يها مکانيسم

 تصميم نفعان، یذ با (Sensitization) یساز حساس جلسات جانبه همه حمايت جلب

 مخالفان و شرکا گيرندگان،

 

  شرکا و گيرندگان تصميم با (Negotiation) مذاکره جلسات

  يرندگانگ تصميم با (Lobbying) یالب جلسات

  گيرندگان تصميم و مخالفان با  (Pressuring)فشار ايجاد جلسات

  مخالفان با (Debating) مناظره جلسات

  گيرندگان تصميم با (Petitioning) یدادخواه جلسات

  .............................................. موارد ساير

 تعداد موقعيت 

 یها طمحي توسعه و ايجاد

 سالمت یحام

  سالمت مروج یآموزش مراکز و مدارس

  سالمت مروج یها بيمارستان

  سالمت مروج کار یها محيط

  سالمت مروج بسيج یها پايگاه

  ايمن جامعه

  سالم شهر

  سالم یروستا

  .........................................................  موارد ساير

 برنامه تعداد قداما نوع 

  (NGOs) نهاد مردم یها سازمان با مشترک یها برنامه  جامعه اقدامات تقويت

  ها محله سالمت داوطلبان حضور با یمشارکت یها برنامه

  ادارات سالمت داوطلبان حضور با یمشارکت یها برنامه

  یآموز دانش سالمت داوطلبان حضور با یمشارکت یها برنامه

  یهنر یفرهنگ یها کانون و فرهنگسراها با مشترک هپروژ

  روستا و شهر یاسالم یشوراها با مشترک پروژه

  علميه یها حوزه با مشترک پروژه

  سالمت خيرين با مشترک پروژه

  .......................................................... موارد ساير



39 
 

 



40 
 

  یآموزش يها سانهر و منابع توليد مديريت -4

 کميته مصوبه هدف گروه موضوع رسانه/ منبع

 سالمت آموزش

  آزمون پيش

 نشده شده ندارد دارد   

       کتاب

       کتابچه

       پوستر

       پمفلت

        نشريه

       تراکت

       بنر

       يد یس

       (برنامه نوع ذکر با) راديويی برنامه

       (برنامه نوع ذکر با) یتلويزيون برنامه

 

 سالمت آموزش با مرتبط يها پژوهش -5

  تعداد پژوهش موضوع یپژوهش با مرتبط فعاليت

   (یپيشنهاد طرح) پروپوزال تهيه

    پژوهش یاجرا و یطراح در مشارکت

    پژوهش یاجرا

   یمال منابع تامين

 


