
 برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت:

 پیگیری و اجرای برنامه خودمراقبتی فردی)سفیر سالمت( -

 پیگیری و اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی -

 پیگیری و اجرای برنامه خودمراقبتی اجتماعی -

 پیگیری و اجرای برنامه رابطین سالمت محله -

 

 کارکنان و سالمت آموزش کارشناسان سازی توانمند مهبرنا

 :سالمت آموزش خدمات ارائه زمینه در بهداشتی کارکنان و مدیران سازی توانمند   - 

 ، بیان فن ، آموزش ارزشیابی ، آموزشی ریزی برنامه ، آموزشی سنجی نیاز مثل موضوعاتی خصوص در پرسنل کلیه به آموزش  

  پرسنل کلیه به ... آموزش های رسانه ، آموزش ی روشها

 اساس بر مراکز آموزشی مشکالت بررسی ، سالمت آموزش موضوعات با  مرتبط بهداشت آموزش رابطین اختصاصی آموزش  - 

  ...و بهداشتی های مناسبت و ها طرح اجرای و آموزشی طراحی نحوه ، ها پایش

 واحد های برنامه اجرای نحوه با الورود جدید نیروهای آموزش  - 

 

 ( شهرستان در آموزشی سنجی نیاز نتایج اساس بر آموزشی منابع تولید ) سالمت آموزش علمی منابع توسعه نامه بر  

  ...و آموزشی CD ، جزوات مثل پرسنل سنجی نیاز نتایج اساس بر آموزشی های رسانه توزیع و تهیه طراحی  

  ...و پالکارد ، اطالعیه ، CD ، پمفلت ، مثل مردمی آموزش سنجی نیاز اساس بر آموزشی های رسانه توزیع و تهیه طراحی  

  

 کاربردی تحقیقات بر مبتنی سالم رفتارهای اطالعات توسعه

 سنجی نیاز  -

 گروهی های آموزش ارزشیابی  -

  

 ...( و نشریات و سایت ) آموزش های رسانه رسانی اطالع و بایگانی نظام ایجاد و تولید 

  موجود های CD الکترونیک بایگانی  

  ...و تراکت ، ها پمفلت مثل چاپی آموزشی های رسانه الکترونیک بایگانی  

 ...( و ها آموزی باز ) اجرایی و آموزشی فعالیتهای کلیه سازی مستند  

 

 کشور پزشکی علوم دانشگاههای و سالمت معاونت حوزه سالمت آموزش مداخالت و ها رسانه ارزشیابی برنامه

 مصاحبه روش با لیست چک اساس بر ارزیابی و نمونه تعداد به هدف گروه در توزیع و چاپ تولید: از قبل ها رسانه ارزشیابی -   

 تولید اصالح و نتایج استخراج و روستایی و شهری منطقه دو در در

 لیست چک همراه موزشآ کارشناسان حضور با مراکز در دمیمر های موزشآ ارزشیابی  - 



 (بخشی درون ) سالمت آموزش مشترک های برنامه هماهنگی های کمیته سازی فعال برنامه  - 

 گیرد می قرار بررسی مورد ذیل موارد کمیته در که ماهانه صورت به آموزی باز و آموزش های کمیته برگزاری  - 

 ...(و سمینار ، آموزی باز ، کارگاه ) پرسنل آموزش جدول تدوین و راحیط  - ◄ 

 قبل ماه طرحهای و بهداشتی ی مناسبتها در آموزش اقدامات گزارش  - ◄ 

 آینده ماه طرحهای و مناسبتها آموزشی طراحی  - ◄ 

 روستایی شهری مراکز در گروهی آموزش شاخصهای بررسی  - ◄ 

   

  .میگیرند قرار تیم پایش مراکز کلیه یکبار فصلی ، نظارت تیم پایش تابعه مراکز در سالمت آموزش فعالیتهای پایش برنامه 

 (گروهی آموزش جلسات از نظارت ، آموزش های برنامه اجرای ) نیاز حسب بر واحدی پایش  - 

 

 

 بهداشت های خانه و ها پایگاه ، مراکز در سالمت آموزش مداخالت کیفیت و کمیت ارتقای برنامه

 مراکز به اعالم و مراکز آموزش عملکرد از فصلی شاخصهای تحلیل و استخراج  - 

 ستاد های برنامه اساس بر مناسب مداخله طراحی و آموزش کمیته و مدیریت گروه در ها شاخص تحلیل  - 

 مقتضی اقدام و مراکز آموزش تجهیزاتی نیازهای استخراج و بررسی  - 

  

 استانی و کشوری مابین فی های نامه تفاهم عقد و ذیربط مراجع با تعامل و رایزنی طریق از سالمت حامی های محیط تأمین  

 و دولتی غیر سازمانهای و علمیه های حوزه و ، مساجد ، ها فرهنگسرا ، بسیج مقاومت های بخشی برون ) تانشهرس و

 ...( وادارات خیرین

  

 خمینی امام امداد کمیته جویان مدد آموزش  ◄ 

 هماهنگی جلسات تشکیل  

 آموزش کمیته در طرح  

 امداد کمیته مددجویان آموزش  

 بسیج مقاومت نیروی با تعامل در آموزش  ◄ 

 هماهنگی جلسات تشکیل  

 بسیج مربی تربیت جهت آموزشی کارگاه برگزاری  

 سالمت یاور بسیجیان توسط اموزش توسعه پیگیری و نظارت  

 فرهنگسراها و دولتی غیر های تشکل با تعامل در آموزش  ◄ 

 هماهنگی جلسات تشکیل  

 ها تشکل از منتخب داوطلبین آموزش  



شی،پوستر و ... از طریق این سایتها جهت افزایش آگاهی عمومی در زمینه گزاریها و اطالع رسانی متون آموزخبر همکاری با

 ی موضوعات بهداشتی


