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پيش نياز مشاركت مردمي

1- فعاليتي كه به سرعت و اضطرار صورت . زمان براي مشاركت كافي باشد

به همين علت در . به سختي مي تواند مشاركت ديگران را جلب نمايد, گيرد

تصميم گيريهاي آني نمي توان به نحو احسن از توانمنديهاي ديگران بهره 

.گرفت

-2فوايد مشاركت مردم در برنامه ها وطرحها بايد براي مردم تشريح شود 

.فايده نتايج مثبت مشاركت را درن نمايند -تا بتوانند با جمع بندي هزينه

3- بدون عالله . باشد موضوع مشاركت مورد عالله و نياز مشاركت كنندگان

در چنين شرايطي اگر مشاركت . مشاركت حميمي و همه جانبه تحمك نمي يابد

صورت پذيرد تداوم نخواهد داشت و به زودي با عدم استمبال از سوي مردم 

.روبرو مي گردد

4-  در پروژه هاي مشاركتي مردم بايد توانايي انجام آنچه را به آنها واگذار مي

در تدوين نظام مشاركت نمي توان چيزي را از مشاركت .داشته باشند شود
كننده خواست كه لادر به انجام آن نباشد



:اصول اوليه دستيابي به مشاركت مردمی

مراحل زير مي تواند دست اندر كاران فعاليتها را در پيمودن گامهاي رسيدن 
:به مشاركت و در نهايت رسيدن به تغيير و توسعه ياري رساند

مردم داراي مهارت و تجربه : ارتباط با مردم همراه با احترام و فروتني

در تماس با , كافي در انجام فعاليتها و امور مربوط به جامعه خود هستند

در چنين شرايطي برخورد با مردم . مردم بايد به تجارب آنها احترام گذاشت
.بايد توأم با احترام و متانت باشد

لبل از اجراي طرحها بايد دانش و تجربيات مردم در : شناخت دانش بومي

دانش بومي مملو از مطالبي است كه مي . زمينه هاي مختلف شناسايي شوند

هرچه اجراي ين فرآيند با دانسته هاي مردم . توان از آنها استفاده نمود
.همخواني داشته باشد پذيرش آن در زمان كوتاهتري انجام مي پذيرد



در اکثر موارد از : توجه به اصل آزادی افراد در فعاليتهای مشارکتی

اين در حالی . اصل دموکراسی و اهميت آن در مشارکت غفلت می شود

. است که مشارکت بدون توجه به اصل برابری و دموکراسی عملی نيست

هريک از مشارکت کنندگان بايد با امنيت کامل ديدگاهها و نظرات خود را 

.بيان نمايند

مشارکت : برگزاری دوره های متنوع برای يادگيری مسايل مختلف

کنندگان بايد درباره مسايل مختلفی که به نوعی درگير آن هستند اطالعات 

مشارکت زمانی صورت می پذيرد که مردم درباره مسايل .کسب نمايند

.اطراف خود هرآنچه را که الزم است فراگيرند

مشارکت بايد در جهتی باشد : داشتن ديدگاه پايدار در فعاليتهای مشارکتی
.که پايداری تغييرات را  تضمين نمايد



لبل از اجرای مسايل بايد والعيتها برای مردم مشخص : طرح والعيات از لبل

.گردد

الزم است به مردم گفته شود : در نظرگرفتن احتمال عدم موفميت

در اين صورت آنها بصورت . هميشه احتمال موفميت وجود ندارد

ذهنی آمادگی پذيرش شکست احتمالی را دارند و لذا می توانند در 

.برنامه های بعدی مشارکت نمايند

در ارتباط مستمر با مردم و افزايش توانايی آنها به هر حال برلراری 
.زمينه های مختلف از اصول اوليه دستيابی به مشارکت مردمی است



روشی که در فعاليتهای :تسهيل گری کارشناسان و بهره برداران
مشارکتی بکار می رود، تالش در جهت انجام تغييرات و حرکت 

تسهيل نمش کارشناسان در اين فرايند .بسوی پيشرفت دلخواه می باشد
ست، بطوريکه خود مردم بتوانند بر حل گری و کمک فکری به مردم ا

.مسائل خويش فائك آيند

- روشهای در  يادگيری گروهیفرآيند : دستيابی به تغييرات پايدار
درباره مسايل و مشکالت موجود بحث به گونه ای است که  مشارکتی
و چون اين فعاليتها با توافك گروه همراه است و نيز با شرايط  می شود

و نيازهای مخاطبين انطباق دارد تغييرات حاصله در عمل از پايداری 
برخوردار است



- يک در روشهای مشارکتی فرآيند يادگيری تابع : انعطاف در يادگيری

بلکه مستلزم بهره گيری از نظرات، برنامه از پيش تعيين شده نمی باشد 

با .روشها، دانش بومی و مسايل اجتماعی و فرهنگی بهره برداران است

در نظرگرفتن نظرات، پيشنهادات، تجربيات و توجه به موارد مطرح شده 

و بررسی تاثير  دانش بهره برداران برنامه در تعيين نيازهای آموزشی

فعاليتهای آموزشی و ترويجی بر وضعيت اجتماعی، التصادی و فرهنگی 

.اين افراد ضروری می باشد

و اصل لرار دادن مذاکرات گروهی روشهای مشارکتی با  :نتيجه اينکه

مشارکت کامل آنها در طراحی و اجرای و بررسی نظرات مخاطبان 

و افراد را در برای اينگونه موارد ارزش خاصی لايل شده برنامه ها 

بدين ترتيب بهره گيری  تعيين سرنوشت اجتماعی خويش سهيم می دانند؛

حرکت به سمت تغيير و رسيدن به توسعه همه از اين روشها می تواند در 
.نمش بسزايی را ايفا نمايد جانبه



 ثخشي ثين وهمكبری مزدم مشبركت جلت ثزنبمه در نهفته اصلي انذيشه سه
  اس عجبرتست

 همكبری
مسئوليت پذيزی
تغييز رفتبر

جبمعه توجه ثهجلت مشبركت مهمتزين ضزورت در 

است       ”  ثزاثزی مزدم“  اصل           



امريزٌ سازمان َاي بيه المللي عمذٌ چًن 
سازمان جُاوي بُذاشت ، صىذيق حمايت از  

كًدكان سازمان ملل متحذ ي بسياري از ديلتُاي 
متكي بر حمايت آحاد افراد جامعٍ بشريت ريي 

درگير كردن جامعٍ در امر مرالبت َاي 
.تاكيذ داروذ بُذاشتي



مسئًل سالمتي ي بُذاضت جبمعٍ فقط بخص ارائٍ دَىذٌ 
خذمبت ويست ، بٍ طًر اسبسي سالمتي ي بُذاضت جبمعٍ 
بٍ ضذت تبثيز پذيز اس عملنزد سبيز بخطُبي ديگز چًن 

اس ايه . است .. آمًسش ي پزيرش ، مسنه ، مطبيرسي ي
ويبس جذي ي  مطبرمت اجتمبعيي  َمنبري بيه بخطيري 

.عمذٌ در امز تبميه ، حفظ ي ارتقبء سطح سالمتي است 



ن بخشي  ت بي مشارك

 
تعاون

ت  داش به
دار  فرمان

آموزش و  
پرورش

  

جهاد كشاورزي

جهاد كشاورزي

همكبری ثين ثخشي –1    

مشبركت مزدمي – 2



مفبَيم ي تفبسيز مختلفي بصًرت تئًريل اس مطبرمت 
:اجتمبعي يجًد دارد َمچًن 

 حسبس ومًدن جبمعٍ معىبي مطبرمت اجتمبعي عببرتست اس
ي در وتيجٍ ويبسَبي خًيص  در يسيعتزيه ضنل خًد در قببل

بزاي بذست آيردن ، افشايص تًاوبيي ي درخًاست جبمعٍ 
ايجبد ي اجزاي بزوبمٍ َبيي در سميىٍ تًسعٍ اجتمبعي بٍ گًوٍ 

.اي مٍ مليٍ ابتنبرات محلي مًرد حمبيت قزار گيزد 



ٍدر مٍ جبمعٍ اس بخطي آن اجتمبعي تًسعٍ بٍ دستيببي مىظًر ب 
  چًن ريوذَبيي در ببيذ گيزد مي قزار اجتمبعي مطبرمت مسيز

 ارسضيببي ي پبيص ، بزوبمٍ اجزاي ، ريشي بزوبمٍ ، گيزي تصميم
 تًسعٍ اس وبضي مىبفع ي سًد اس گيزي بُزٌ وُبيت در ي بزوبمٍ اس

.گزدد سُيم يبفتگي

 ضبمل مًضطُبيي سبسمبن دادٌ ضذٌ بٍ مطبرمت اجتمبعي
تىظيم سبسمبوي مىبسبي اس ي  افشايص مىتزل ريي مىببعمىظًر 

ريي گزيَُبي معيىي  جبمعٍ بزاي َز مًقعيت اجتمبعي خبظ
بٍ آوبن در جُت تسزيع ي  َذف تحزك بخطيذناس جبمعٍ بب 

.تقًيت امز تًسعٍ اجتمبعي است



 ريٌفؼبى ػوَهب هحتبط ٍ ثذ گوبى دس استجبط ثب ) مطاركت غير فعال
(  هذيشيت پشٍطُ 

 اػتوبد ٍ توبس ثيطتشثب كبسكٌبى ٍ فؼبليتْبي ٍ ضشٍع ) افسايص درگيري
(پزيشش هسئَليت 

 ايفبي ًقص فؼبل دس اجشا ٍ تَسؼِ پشٍطُ ٍ ػالقوٌذ ثِ  )مطاركت فعال
(افضايص هسئَليت ّبي خَد 

 احساس قدرت و اختيار كردن / مالكيت و احساس تعلق
(    حوبيت اص پشٍطُ ٍ ضشٍع اثتكبسات –تقَيت ) 



 مشکالت بهداشتی همان مشکالت توسعه است و اين مشکالت بدون
همياری و همکاری سازمان ها و ارگان ها ومردم وجامعه حل نخواهد 

.شد

 اگر چه حل مسائل بهداشتی وظيفه نظام بهداشتی کشور است ولی انجام
.اين وظيفه بدون همياری مردم امکان پذير نيست 

 مشارکت زنان در فعاليت های اجتماعی باعث شکوفايی استعدادهای آنان
.، در نتيجه بهبود کيفی و حضور فعال تر زنان در خانواده می شود 

و لواعد تابع بايد بهداشتی های برنامه در مردم مشارکت که است بديهی 
 جامعه استعدادهای و منابع دادن سوق جهت لذا ، باشد معينی نظم پيرو

 و افراد اشتياق و عاليك از مندی بهره و سالمت اهداف سمت به
 وطراحي مديريت نيازمند سالمت مفاهيم ترويج در اجتماعی کانونهای
.باشيم می جامع رويكردي



داوطلبان سالمت به معنای خاص کلمه،نمش                               

«رابط»

 .بين نظام بهداشتی ومردم راايفا می کند
  

نظام بهداشتی                  رابط مردم                     



مشاركت داوطبانه

در كارها 



دس ضْش سي 69اجشاي عشح ساثظ ثْذاضت دس سبل  -1
تَسؼِ ٍ اجشاي عشح دس سبيش استبًْب -2
(حذاقل دس يك هشكض ضْشي ) 
 كطَساسصضيبثي عشح يك سبل پس اص اجشاي آى دس سشاسش  -3
ٍ لضٍم اجشاي آى دس كليِ هشاكض  73تجذيل عشح ثِ ثشًبهِ اص سبل  -4

ضْشي ٍ پبيگبّْبي ثْذاضت ٍاجذالطشايظ  كل كطَس

barnameh-keshvari-rabetin.ppt




 اختصاصي بروامٍاَذاف:

 

 از طريك تمًيت پيگيري  ارائٍ خذمات فعال در عرصٍ سالمتافسايش پًشش

توسعه و گسترش دسترسی وعدالت در خدمات سالمت پريوذٌ خاوًار بٍ مىظًر َاي 

ا ز طريك حل مشكالت بُذاشتي  َش َسيىٍ َاي خذمات بُذاشتي درماويكا

ي َماَىگيُاي بيه محالت با شىاسايي يبُرٌ گيري از مىابع يامكاوات محلي 

توسعه و ارتمای ساختار و امكانات واحدهای بهداشتی درمانی وبخشي با ساير ارگاوُا

 دايطلبان سالمت محالت   اجراي طرحُاي ملي با بُرٌ مىذي از ظرفيت تمًيت

...بروامٍ پسشكي خاوًادٌ ، حاشيٍ شُرَاي بسرگ ، يخصًصا 

 



تًاومىذسازي باوًان خاوٍ از طريك  شىاسايي ويازَا ، تبذيل آوُا بٍ تماضا ي ايلًيت بىذي آوُا

در عرصٍ سالمت بٍ عىًان عىصر محًري خاوًادٌدار 

 ضٌبسبیی گشٍُ ّبی آسیت پزیش –اعالػبت جوؼیتی –ٍلبیغ حیبتی )الصم اعالػبت فشاّن آٍسدى

تحمیمبت وبسثشدی ٍ هذاخالت جبهؼِ هحَسثشای اًجبم (

 براساس طريك تًاومىذ سازي تغيير رفتاربُذاشتي ي افسايش سًاد سالمت دايطلبيه سالمت   از

ايلًيت َاي ملي يمىطمٍ اي سالمت 

 ٍدر آمًزشُاي َمساوان از طريك ترييج مفاَيم سالمت از طريك  تغيير رفتار بُذاشتي جامع

محالت ي جمعيت تحت پًشش 



1- شرکت فعال ومستمر داوطلب سالمت در جلسات آموزشی هفتگی

2- انتمال آموزشها به خانوارهای تحت پوشش

3-  شناسايی مشکالت سالمتی محله وتالش برای رفع آنها با مشارکت مردم وسازمان های موثر بر
توسعه

4-  خانوار درمناطك پرتراكم 50خانوار در محله در مناطك كم تراكم و 20-30تحت پوشش لرار دادن

5-  همکاری با تيم سالمت در جذب داوطلب سالمت وتحت پوشش لراردادن جمعيت محدوده هر پايگاه
سالمت

6- شناسايی خانوارها و گروههای آسيب پذيرتحت پوشش

7- تشويك وترغيب خانوارهای تحت پوشش به استفاده از خدمات واحدهای بهداشتی درمانی

8- پيگيری موارد تاخير و يا عدم مراجعه خانوارهای تحت پوشش برای دريافت خدمات بهداشتی درمانی

9-  خانوارهای تحت ( تولد ،مرگ ومهاجرت ،طالق وازدواج) انتمال اطالعات مربوط به ولايع حياتی
پوشش به مرالب سالمت

10-  با نظر مرالب(در طرحهای ملی و محلی )مشارکت داوطلبانه در فعاليت های بهداشتی دسته جمعی 
المتس



برنامه داوطلبان سالمت يک رويکرد         
سازمان يافته جهت  جلب مشارکت مردم 
در تحمك اهداف نظام سالمت است که 

نهايتا موجب

تغيير رفتار آگاهانه و مسئوالنه  مردم 
، جامعه و رعايت سبک زندگی سالم 

در خانواده ها می شود



ستاد 
ضهرستان 

گسترش

ساير 
واحدها 

ساخت وبستر  زير سازي مديريت ، فراهم 

اجرا يي شدن برنامه  

ظرفيت های برنامه داوطلبان استفاده از 

سالمت در تحمك اهداف واحد مرتبط

حوزه 
برنامه  حمايت ونظارت براجرای رياست



  هطبسوت هشدهی ٍهذل ّبی جبهؼِ هحَس اص جولِ ثشًبهِایجبدثبٍسٍ دسن ضشٍست استفبدُ اص سٍیىشد 

داٍعلجبى سالهت دس هذیشاى ٍوبسضٌبسبى هجوَػِ هشوض ثْذاضت

ًظبست ثشسبصهبًذّی سٍیىشد هطبسوت هشدهی دساجشای ثشًبهِ ّبی اداسات  ٍدفبتش

ثشًبهِ سیضی ػولیبتی جْت اجشایی ضذى سٍیىشد جبهؼِ هحَس◦

استبى جلت هطبسوت جبهؼِ ثب حضَس ًوبیٌذ گبى ٍاحذّبی فٌی/تطىیل وویتِ ضْشستبًی ◦

ثشسسی ػولىشد ٍاحذّب دس استجبط ثب هذل ّبی جبهؼِ هحَس◦

اػوبل سیبستْبی حوبیتی اص ثشًبهِ جبهؼِ هحَس◦

 ّوبٌّگی ٍ اعالع سسبًی اّذاف ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت ثِ سبیشاداسات ٍسبصهبى ّبی تَسؼِ دس ضْشستبى

 



 یىی اص پشسٌل ثِ ػٌَاى هسئَل هستمین ثشًبهِ دس تشثیت ٍ آهَصش هشثی آهَصش ساثغیي ثب اًتخبة

ٍاحذ اجشایی

  اجشایی ًوَدى  ثشًبهِ دس هحیظ:

 (ٍ–تجْیضات –وتت –فشهْب )تْیِ ٍ تذاسن ٍسبیل هَسد ًیبص والسْبی آهَصضی...

 (آرس  14) فشاّن سبصی ضشایظ اجشای ثشًبهِ ّبی تفشیحی ٍ حوبیتی ٍ ثشگضاسی هشاسن ثضسگذاضت سٍص داٍعلت

غذٍس وبست ضٌبسبیی ٍ وٌتشل دس هَسد چگًَگی استفبدُ اص آى

 فشاّن سبصی ضشایظ استفبدُ اص خذهبت دسهبًی

پطتیجبًی  -آهَصش) ًظبست ثشػولىشد هشثی ساثغیي دس سغح هحیظ
 ِاسصضیبثی ثشًبه

◦  



اص لبلت ٍ حیغِ وبسی ثشًبهِ جْت استفبدُ  ثب ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت ، ًمص ، ٍظبیف ٍ آضٌبیی
ثشًبهِ ّبی ثْذاضتی اجشای

 ٍ عشح هَضَػبت  دس وویتِ ضْشستبًی ٍپیگیشی ٍ سبصهبًذّی فؼبلیتْبی حضَس فؼبل

هشتجظ ثب ثشًبهِ تحت پَضص

ّوىبسی وبسضٌبسبى دس آهَصش داٍعلجبى سالهت ٍجبهؼِ تحت پَضص هشتجظ
ّوىبسی  دستذٍیي هٌبثغ آهَصضی خبظ داٍعلجبى سالهت هشتجظ ثب حیغِ وبسی
اسائِ گضاسش هطبسوت داٍعلجبى سالهت  دستحمك اّذاف ٍ ثشًبهِ ّب فٌی هشتجظ



 (خانوار يک داوطلب50تا30به ازای هر)ثشًبهِ سیضی جْت جزة داٍعلت سالهت

 در :پَضصدادى فشاخَاى ٍاعالع سسبًی دسصهیٌِ فؼبلیت ّبی داٍعلجبى سالهت  دس صهبى سشضوبسی جوؼیت تحت

جريان سرشماری ويژگيهای يک داوطلب سالمت به تيم سرشماری آموزش داده می شود تا چنانچه در حين 

سرشماری با افراد واجد شرايط برخورد کردند آنها را شناسائی و برای آشنائی و توافك همکاری به مرالب 

اطالعات آن فرد ثبت وبر اساس آدرس به مرالب سالمت مرتبط داده )سالمت درپايگاه مراجعه کند 

چنانچه تيم سرشماری کننده بتواند تا پايان سرشماری حدود نيمی از داوطلبان را  انتخاب کنند بطور (.شود

مناسبی درجذب داوطلب موفك بوده اند

  ُدادى فشاخَاى ٍاعالع سسبًی دسصهیٌِ فؼبلیت ّبی داٍعلجبى سالهت دسصهبى تطىیل پشًٍذُ سالهت خبًَاسدس پبیگب

سالهت

  دادى فشاخَاى ٍاعالع سسبًی دسصهیٌِ فؼبلیت ّبی داٍعلجبى سالهت دسجلسبت هزّجی هحالت  ، اهبوي اسائِ خذهبت

...(ٍسصضگبُ ، هسبجذ ، فشٌّگ سشاّبٍ)ػوَهی 

 ًطش یبت )دادى فشاخَاى ٍ اعالع سسبًی دسصهیٌِ فؼبلیت ّبی داٍعلجبى سالهت  اص عشیك سسبًِ ّبی ػوَهی  هحلی–

....(ضجىِ ّبی اجتوبػی ٍ–تلَیضیَى –سادیَ 

-ُاص عشیك سبیش داٍعلجبى سالهت پبیگب



برای انتخاب داوطلب سالمت بايد نکات زير مورد نظر لرار گيرد

* بايد ممبوليت اجتماعی در محله  داشته باشد.

*بايد عاللمند به شرکت در فعاليتهای اجتماعی باشد.

 *ظاهر و رفتار ممبول ،سنجيده و شايسته ای داشته باشد.

*متاهل باشد " ترجيحا.

 * با سواد باشد.

*  رضايت ولی يا همسر جهت شرکت در فعاليت های مربوط به برنامه
.ضرورت دارد



 ِّوىبسی ثب داٍعلت سالهتػمذ تفبّن ًبه

 هر يک از داوطلبان سالمت  پرونده که شامل فرمهای مشخصات برای :داٍعلجبى سالهتتطىیل پشًٍذُ جْت

کروکی منطمه تحت  -داوطلب سالمت ،  فرم رضايت نامه  ، فرم  مشخصات خانوار های تحت پوشش داوطلب 

(.فرمهای ولايع حياتی و پيگيری ماهانه  تکميل خواهد شد.) پوشش ، فرم ولايع حياتی و پيگيری تشکيل دهد 

 ثشاسبس دستَسالؼول  (سغح هشوضدس )تطىیل وویتِ ثْذاضتی داٍعلجبى سالهت

  ِپیگیشی ٍاجشای هػَثبت وویت

 (هغبثك ثب استبًذاسد والس ّبی آهَصضی داٍعلجبى سالهت)تبهیي ٍ تذاسن فضبی آهَصضی هٌبست

تَجیِ پشسٌل پبیگبُ ٍهشوض دسصهیٌِ ثشًبهِ داٍعلجبى سالهت

 داٍعلجبى سالهت ٍخبًَاسّبی تحت پَضصجزة ٍ پزیشش ٍآهَصش ضشوت فؼبل ٍ ّوىبسی ولیِ هشالجیي سالهت دس
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  ثشًبهِ سیضی آهَصضی
تطىیل هٌظن والسْبی آهَصضی داٍعلجبى سالهت

 زمان برگزاری جلسات آموزشی بر اساس توافك بين مسوول داوطلبان سالمت و

 2جلسات آموزشی حدالل يکبار در هفته به مدت .داوطلب سالمت می باشد 

ساعت با برنامه آموزشی مشخصی اجرا خواهد شد 

 هر کتابچه آموزشی به يک موضوع اختصاص داده شده که در جلسات اول مطا

جلسه  آخردر مورد  3لب مورد نظر به داوطلبان سالمت آموزش داده شده و در

. چگونگی انتمال مطلب آموزشی توسط داوطلبان سالمت به مردم تمرين می شود 
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 ماه دوره آموزشی به طول می انجامد و بعد از  3جلسه  يا حداکثر 15آموزش يک کتابچه تمريبا

آن  استمرار و تکرار آموخته ها با توجه به نياز داوطلبان و در خصوص نحوه انتمال مفاهيم به 

.مردم بحث گروهی صورت می پذيرد

 ساختار برنامه داوطلبان به گونه ای است که مسئوليت مديريت ،  هماهنگی  وآموزش داوطلبان

سالمت هرپايگاه سالمت به عهده تمامی مرالبين سالمت می باشد که در کنار وظايف روزمره 

.خود بايد هماهنگی و تدريس داوطلبان سالمت را نيز انجام دهد

:تبصره 

 الزم به ذکراست کليه مرالبين سالمت ضروری است درزمينه شيوه آموزش مشارکتی توانمند

شده باشند وجهت اين منظور بايد دردوره آموزشی تربيت مربيان داوطلبان سالمت شرکت نمايند 

.وگواهی پايان دوره را کسب نمايند

 الزم است جهت پايش عملکرد هر داوطلب سالمت شرايط بازديد وپايش عملکرد هر داوطلب
بر اساس دستورالعمل وچک ليت )توسط مرالب سالمت فراهم شود



-  خانوار از همسايگان و 50تا 20بطور تمريبی بايدداوطلب سالمت هر
.خانوارهای ساکن در اطراف محل زندگی خود  ارتباط برلرار کند

-  حتی ا لممدور از محول نمودن کار پيگيری و آموزش خانوارهای دور
.از دسترس به يک داوطلب خودداری شود

-  ارتباط داوطلب با خانوارهای تحت پوشش به منظور انتمال مطالب
آموزشی و پيگيری عدم مراجعه برای دريافت خدمات صورت می گيرد 

.در جريان طبيعی  زندگی برلرار شود

      - البته راههای ديگری نيز برای برلراری ارتباط وجود دارد :                                                            
  -تشکيل جلساتی با خانوارهای تحت پوشش در پايگاه سالمت:مثل 

مدارس و مساجد  با تمايل خود داوطلب و امکانات موجود   -منازل
،تحت نظارت و هماهنگی واحد بهداشتی درمانی



جوغ آٍسی آهبس  ٍ لبیغ حیبتی تَسظ داٍعلت سالهت ٍ ثشسسی ٍ حجت آهبسّبی اسائِ ضذُ  دس فشم ّبی هشتجظ تَسظ  

هشالت سالهت

:نحوه گردش فرمهای مورد نياز جهت جمع آوری ولايع حياتی و آمار به شرح زير می باشد

      - هر داوطلب ماهيانه يک فرم گزارش ماهيانه از مربی داوطلبان دريافت  می دارد.

      -  در صورت ولوع هر نوع تولد ، مرگ، ازدواج و مهاجرت در خانوارهای تحت پوشش، ولابع را درفرم مخصوص

گزارش ماهيانه ثبت می نمايد

- فرم مذکور را داوطلب در آخر هر ماه به مرالب سالمت مرتبط تحويل می دهد واو نيز بعد از انجام الدامات الزم واصالح

.اطالعات درپرونده سالمت خانوار آنرا در پوشه داوطلب بايگانی می کند

- در هر کدام از موارد تولد ، مرگ ،ازدواج و مهاجرت به منطمه که توسطداوطلب در فرم ولايع حياتی ثبت و به مربی

.داوطلبان تحويل داده می شود، خانوار مربوط جهت تکميل اطالعات به پايگاه سالمت دعوت می گردد

- اگر خانواری از منطمه مهاجرت نموده باشد نام فرد و يا افراد مهاجر و شماره خانوار مربوط را به پايگاه سالمت اطالع

.می دهد

 توسط  داوطلبان ، موارد را در زيج ..( تولد ، مرگ و)مرالب سالمت پس از دريافت اطالعات آمار حياتی بطور ماهيانه

حياتی يا نرم افزار مرتبط  به پرونده خانوار وارد می نمايد



برای پيگيری مراجعات به پايگاه سالمت ضروری است مرالب سالمت  به شرح زير 
:عمل نمايد

 - مرالبين سالمت در پايان هر روز ، دفاتر خود را کنترل کنند و در صورتی که
وجود ( به مبداء همان روز کنترل دفاتر )عدم مراجعه در ماه گذشته ( موارد )مورد 

داشته باشد مرالب موظف است از طريك تلفن با خانوار مورد نظر ارتباط برلرار 
کند و جهت مراجعه فرد مورد نظر تنظيم ولت نمايد در صورت نداشتن امکان 

برلراری تماس تلفنی برای فرد يا مادروی فرم دعوت نامه ای تنظيم ودر طی کالس 
داوطلبان سالمت فرم پيگيری را به داوطلب مرتبط با آن خانوار تحويل دهد

-- توسط داوطلبان به خانوارها تحت پوشش  تحويل داده می فرمهای دعوت نامه
..شود

- هنگامی که فرد جهت دريافت خدمت به پايگاه سالمت مراجعه کرد فرم دعوتنامه را
تحويل مرالب سالمت مرتبط می دهد و خدمت مورد نياز را دريافت و موارد در 

پرونده وی ثبت می شود

-  در صورتی که به هر دليل داوطلب به فرد يا خانوار دسترسی نداشت و يا دليل
لانع کنندهای برای عدم حضور مراجعه کننده وجود داشت ، داوطلب دعوت نامه 

مربوط را به مرالب سالمت تحويل واو نيز علت عدم مراجعه را درپرونده سالمت 
خانوار  ثبت می نمايد
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فعاليت داوطلبان سالمت در برنامه هاي بهداشت محيط-الف
 • ّوبٌّگی ثب همبهبت ضْشداسی دس خػَظ سفغ هطىالت هحلِ اص

جولِ آسفبلت هؼبثش،جوغ آٍسی خبن ًٍخبلِ ّبی سبختوبًی ، 
صثبلِ،سٍضٌبیی هؼبثش ٍایجبد فضبی سجض؛ هؼذٍم سبصی سگْبی 

....ٍلگشدٍ
 • ٍ ِّوبٌّگی ثب ٍاحذ ثْذاضت هحیظ دسخػَظ وٌتشل اهبوي تْی

ػشضِ هَاد غزایی ٍ اهبوي ػوَهی ًظیش آسایطگبّْب ، حوبهْبی 
جْت سػبیت هَاصیي ثْذاضتی ... ػوَهی ٍ

 آهَصش هشدم دس صهیٌِ ضٌبسبیی هَاد خَساوی غیشهجبص ٍغیش
ثْذاضتی



 •سیطِ وٌی فلج اعفبل )ّوىبسی دس ثشًبهِ ّبی هلی ٍهٌغمِ ای-
....(هبالسیبٍعشح سشخه ٍسشخجِ ٍ

 • ثیوبسیبثی ٍضٌبسبیی افشاد هجتال ثِ ثیوبسی ّبی دیبثت ،فطبسخَى
...ٍثیوبسی ّبی ٍاگیشداس اصجولِ سل ٍ

 • حضَس فؼبل داٍعلجبى سالهت دس جلسبت آهَصش هْبس ت ّبی
وِ ........صًذگی ٍهْبس ت ّبی فشصًذ پشٍسی ،پیطگیشی اص اػتیبدٍ 

تَسظ داٍعلجبى هتخػع ثب ّذف تَاًوٌذسبصی داٍعلجبى سالهت  
.تطىیل هی ضَد

 ضشوت دسجلسبت آهَصضی هشتجظ ثب ثیوبسی ّبی ٍاگیش ٍغیش ٍاگیش
ٍاًتمبل آهَصش ثِ خبًَاسّبی تحت پَضص



 •پیگیشی هَاسد تبخیشی یب تشن هشالجتْبی ثْذاضتی گشٍُ ّذف
 •گضاسش دّی آهبس ٍ ٍلبیغ حیبتی دس هحذٍدُ تحت پَضص
 • ُحضَس فؼبل دس والس ّبی آهَصضی وِ ثػَست ّفتگی دسهشاوض ٍپبیگب

ّب  ٍاسائِ آهَصش ّبی هشتجظ ثب سالهت خبًَادُ ثشگضاس هی گشدد
 • ضشوت دس جلسبت آهَصضی ٍػولی تَاًوٌذ سبصی هشالجت ّبی ثْذاضتی

(لذ ٍٍصى هبدس ًٍَصاد –وٌتشل فطبسخَى –ٍصى )اٍلیِ
•َصش ضیَُ صًذگی سبلن ثِ هیبًسبالى آه
 آهَصش ضیَُ صًذگی سبلن ثِ سبلوٌذاى
  آهَصش ٍّوىبسی ثب اٍلیب ٍهشثیبى هذاسس دس صهیٌِ تشٍیج ضیَُ صًذگی سبلن

دسداًص آهَصاى
تشٍیج تغزیِ ثب ضیش هبدس دس خبًَاسّبی تحت پَضص
  تشٍیج ثبسٍسی سبلن دس خبًَاسّبی تحت پَضص



ضشوت دس جلسبت ٍدٍسُ ّبی آهَصضی هشتجظ ثب وبّص خغش ٍثالیبی هحیغی
    اسصیبثی هیضاى آسیت پزیشی خبًَاسّب دس ثالیبی عجیؼی

ُّوىبسی دس سشضوبسی،  ثبصًگشی اعالػبت جوؼیتی هحذٍدُ تحت پَضص هشوض یب پبیگب

  ضشوت یب  ثشگضاسی والس ّبی تَاًوٌذ سبصی داٍعلجبى سالهت وِ هٌجش ثِ خَد اضتغبلی ٍدسآهذ صایی
جبهؼِ تحت پَضص پبیگبُ هی ضَد

تطىیل گشٍُ ّبی ّویبس، ّوسبى  ٍحبهی سالهت
 
 ايجاد همکاری بين بخشی با سازمان های موثر بر توسعه  با حضور فعال داوطلب سالمت در مناطك

از جمله سازمان )تحت پوشش از مهمترين راهکارهای ارتمای سطح سالمت درمحالت می باشد
بهزيستی ، شهرداری ، تربيت بدنی ، کميته امداد، آموزش وپرورش ، آتش نشانی واورژانس ، 

مخابرات ، هالل احمر، اداره کل منابع طبيعی ، هالل احمر، مخابرات ، نهضت سوادآموزی ، آبفا ، 
..(راهنمايی ورانندگی ، سازمان فنی وحرفه ای ، اداره کار وامور اجتماعی و، نيروی انتظامی 

 ٍ ِضٌبسبیی خیشیي  هَسسبت خیشیNGO S ِهشتجظ ثب سالهتی دسهحل
 
 ّوىبسی دسعشح ّبی تحمیمبتی هلی ٍهٌغمِ ای

 تطىیل غٌذٍق ّبی لشؼ الحسٌِ هحلی



 ربانهم داوطلبان سالمت فرصتي رباي تىسعو

 از فرصتها بهره ربداري كنيد 

رد ايام زندگي شما لحظاتي فرا مي رسد هك رد معرض نسيم حيات بخش الهي قرار مي گيريد و فرصت مناسبي رباي انجام كاراهي نيك 

 .  بكىشيد هك از اين فرصت اه استفاده كنيد و از فيض الهي بهره مند لرديد. مي يابيد

 (.ص )ايپمبر اكرم 



 افزايش آگاهی،مسئوليت پذيري، توانمندي ومشارکت ساختارمند و

فعاالنه فرد،خانواده، جامعه درتأمين حفظ وارتماي سالمت 

















ثشًبهِ آهَصضي داٍعلجبى سالهت ثبيذ عَسي عشاحي ضَد كِ آًبى
.ضجكِ ثْذاضت ٍدسهبى كطَس سا ثطٌبسذ(1
.جبيگبُ ٍ ضشح ٍظبيف خَد سا دس ًظبم سالهت كطَس ثذاًٌذ(2
داًستٌي ّب ٍهْبست ّبي الصم ثشاي سفغ هسبيل ثْذاضتي ضبيغ  (3

.دس كطَس ٍ هٌغقِ خَد سا كست كٌذ
هْبست ّبي استجبعي سا ثشاي اًتقبل پيبم ّبي ثْذاضتي ثِ هشدم (4

كست كٌذ



ّوكبسي آًبى ثب ًظبم سالهت داٍعلجبًِ است.
داٍعلجبى سالهت اغلت ثضسگسبل ٍ خبًن ّستٌذ.
سغح سَاد آًبى ثسيبس هتٌَع است.
(سبػت2حذاقل .)سبػبت تذسيس دس ّفتِ كَتبُ است
آهَصش داٍعلجبى ثبيذ ثِ آهَصش هشدم هحلِ هٌتْي گشدد.
 آهَصش داٍعلجبى سالهت ثِ يكي اص كبسكٌبى هشكض ثْذاضتي دسهبًي هجشي

.هحَل هي گشدد
 داٍعلجبى سالهت ثِ هْبست هشثي ثستگي داسدجزة ٍ ػالقوٌذي.



ًَع ٍسغح تحصيالت هشثيبى هتفبٍت است.
 هشثيبى ثب ضيَُ آهَصش هطبسكتي آضٌبيي اًذكي داسًذ چشا كِ ثشاي هشثي

.ثَدى آهَصش ًذيذُ اًذ
هشثيبى هحصَل آهَصش سٌتي ٍتؼليوي ّستٌذ.
هوكي است هشثيبى داٍعلجبى سالهت دس هذت صهبى كَتبّي تغييش يبثٌذ.



ايي هجوَػِ عشحي ضذُ تب:
هتٌي سبدُ ٍكبسثشدي دس اختيبسداٍعلجبى سالهت قشاس گيشد
 اصَل كلي ثشًبهِ آهَصضي داٍعلجبى سالهت اص جولِ آهَصش هطبسكتي ٍ ضٌبسبيي

هحلي سا دس ثغي خَد داضتِ ثبضذ
هشثي سا دس اداسُ جلسبت آهَصضي ساٌّوبيي كٌذ.
  اعالػبت ثْذاضتي ضشٍسي سا ثذٍى دس ًظش گشفتي تٌَع تحصيلي هشثيبى دس اختيبس

.آًبى قشاس دّذ
 ثستشي هٌبست ثشاي توشيي هْبست ّبي استجبعي ٍ ثشًبهِ سيضي ثشاي آهَصش هشدم

.فشاّن سبصد



آضٌبيي ثب هجوَػِ آهَصضي داٍعلجبى سالهت
آضٌبيي ثب اصَل يبدگيشي
آضٌبيي ثب هْبست ّبي استجبعي







ي
يل
كم

 ت
ره

دو

آموزش مردم شناخت اهميت و
ابعاد محلي موضوع

كسب دانش و
مهارتهاي الزم

تمرين انتمال پيامها 
وخود آزمايي

موضوع انتخابي
(يكي از كتابهاي مجموعه آموزشي)

طبمه بندي مسائل 
محله و برنامه ريزي



لبل از مطمئن شدن از كسب اطالعات ممدماتي از آنها درخواست  
.فعاليت نكنيد

با سابمه كه فرصت كافي دارند براي آشنا ساختن افراد تازه  داوطلباناز 
.وارد استفاده كنيد

.اين افراد رادر جلسات هفتگي رابطين شركت دهيد

عاللمند و با سابمه را براي شركت در كارگاه مربيان و  داوطلبان سالمت
محول كردن آموزش رابطين ديگر به مركز بهداشت شهرستان معرفي 

.كنيد



.نداردمحدوديت زماني دوره تكميلي رابطين 
داوطلبان تدريس ين كتابچه آموزشي را زماني پايان يافته تلمي كنيد كه 

.منتمل كرده باشند مردمپيامهايشان را به سالمت 
داوطلبان پس از پايان آموزش ين كتابچه در حين تدريس كتابچه هاي بعدي 

.  مي توانند انتمال پيامهاي كتابچه هاي لبلي را ادامه دهند سالمت
ين محل مناسب براي نمايش نتايج فعاليتهاي رابطين در داخل مركز 

.بهداشتي در ماني تعيين كنيد
نفر است  آنان را به گروه هاي  15بيشتر از داوطلبان سالمت اگر تعداد

.كوچكتر تمسيم كنيد
.بازديد از فعاليتهاي آنها در محله را جزو آموزششان تلمي كنيد



كه گيرد مي ياد خوب زماني بزرگسال فرد ين :

شود گذاشته احترام او به1.

كند امنيت احساس2.

باشد داشته كاربرد آموزد مي آنچه3.

شود داده ربط وي لبلي تجارب با آموزد مي آنچه4.

باشد داشته فعال مشاركت آموزشي دربرنامه5.



دس ايي پيبهْب ثِ ًكبت ثذيْي اضبسُ هي ضَد:استفبدُ اص پيبهْبي كلي
پيبم ثبيذ ثبجضئيبت هتذاٍل صًذگي ثطشي آهيختِ : اكتفبكشدى ثِ گفتي پيبم

ضَد
 هٌجش ثِ تغييش ًگشش ًوي ضَد:كبفي داًستي كست آگبّي
آهَصش ثذٍى اٍلَيت ثٌذي

آهَصش داٍعلجبى سالهت ثخطي اص آهَصش ثْذاضت ثِ هشدم تلقي هيطَد
اصتجشثيبت هشدم ثشاي آهَصش ساثغيي ثبيذ استفبدُ ضَد

دستوبهي هَاسد آهَصش ثبيذ ثِ آداة ٍ سسَم هشدم هحلِ تَجِ ضَد





پشّيض اص ػلل ضكست ثشًبهِ ّبي آهَصش ثْذاضت
تَجِ ثِ اصَل آهَصش ثضسگسبالى
تَجِ ثِ ضشٍست اًتقبل پيبهْب ثِ هشدم ثش اسبس ًيبص هحلي
پبييي ثَدى سغح سَاد ساثغيي
ًبكبفي ثَدى داًص ٍ هْبست هشثيبى ساثغيي



ريش آمًزش رابطیه بهداشت:کتاب مربیان 

  آضٌبی ثب هجوَػِ آهَصضی ساثغیي

ثْذاضت

  اغَل آهَصضی

  هْبستْبی استجبعی



کتاب مقدماتی

هطبسوت  ساثغیي

ضجىِ ثْذاضت ٍدسهبى

هْبستْبی استجبعی



سالمت کًدکان: کتاب ايل 

  هشالجت اص ًَصادى
  ضیشهبدس
سضذ وَدن
تىبهل وَدن
ٍاوسیٌبسیَى
تغزیِ وَدن
اسْبل
ػفًَتْبی حبد تٌفسی



سالمت باريری:کتاب ديم

سالهت ًَجَاًبى

ثْذاضت اصدٍاج

ُتٌظین خبًَاد

هشالجت اص هبدساى ثبسداس

ثیوبسیْبی صًبى

یبئسگی



سالمت خاوًادٌ: کتاب سًم

ثْذاضت فشدی

ُتغزیِ دس خبًَاد

ثْذاضت دّبى ٍدًذاى

 ثْذاضت سٍاى

حَادث دس هٌضل

ِووىْبی اٍلی



آة آضبهیذًی سبلن

ِدفغ ثْذاضتی صثبل

دفغ ثْذاضتی هذفَع

ثْذاضت هَاد غزایی

ثْذاضت هذاسس

  ثْذاضت حشفِ ای

هجبسصُ ثب جًَذگبى ٍحطشات

حفظ هحیظ صیست



 اضىبل داسٍیی ٍسٍش استفبدُ اص

آًْب

هػشف ٍیتبهیي ّب ٍهىول ّب

ٍػَاسؼ جبًجی داس

ٍهػشف هٌغمی داس

گیبّبى داسٍیی ٍداسٍّبی گیبّی

هػشف آًتی ثیَتیه ّب



ممدمه

اّذاف

کاربردها

اعالػبت هَسد ًيبصهحلِ

بحث عمومی

یه 
هبجشای  
ٍالؼی

ماجرای 

تصوير

ی

داستبى ًيوِ توبمبازديدمشاهده

چٌذ 
هسلِ

ايفبي 
ًقص

كبسػولييك هطَستثشسسي هَسديكبسگشٍّي

توشيي هْبستْبي استجبعي

اٍلَيت ثٌذي ًيبصّبي آهَصضي 

ايفبي ًقصسخٌشاًيتْيِ هَاد آهَصضي

خود آزمايی

هتي آهَصضي
دسس ّب ٍداًستٌي ّبي ثْذاضتي 

ثبصديذهطبّذُثحج ػوَهی



كه گيرد مي ياد خوب زماني بزرگسال فرد ين :

(شخص يک بعنوان)  شود گذاشته احترام او به1.

(ونظرات احساس بيان) كند امنيت احساس2.

باشد داشته كاربرد آموزد مي آنچه3.

شود داده ربط وي لبلي تجارب با آموزد مي آنچه4.

باشد داشته فعال مشاركت آموزشي دربرنامه5.
 داوطلبان دانستنيهای سازماندهی و کشيدن بيرون آموزشی کالسهای در مربی وظيفه

باشد می





تعليمي
 در مدت زيادي مي توان

اطالعات زيادي منتمل كرد

  تعداد نفرات بيشتري را تحت

پوشش لرار مي دهد

  آسانتر است

مشاركتي
 استفاده از روشهاي ياددهي فعال

 ارتباط دادن آموزش با تجارب لبلي

 ايجاد امكان ارزيابي و ارئه بازخورد

 تبادل اطالعات ميان همه اعضاء

كالس

 تكيه بر نياز يادگيرنده براي انتخاب

محتوي 

ايجاد امكان كسب رفتار و نگرش



رويكرد تعليمي رويكرد مشاركتي

دوره آموزشي 

يادگيرنده

دوره آموزشي 

محتوي 
آموزشي 



رويكرد مشاركتي رويكرد تعليمي

مربيمربي



 انواع بحث گروهي

 ايفاي نمش

حل مسئله

داستان آموزشي

بررسي نمونه

(گردش علمي)بازديد از محدوده

نمايش عملي

روشهاي تعليمي

سخنراني

حفظ وتكرار





1-ايي هحل ثبيذ  ) اًتخبة ثْتشيي فضبي هوكي دس هشكض ثْذاضتي دسهبًي
(ثِ اًذاصُ كبفي ًَس ،هٌبست ٍتَْيِ ٍَّاي خَثي داضتِ ثبضذ

2-ثبتَجِ ثِ ضيَُ آهَصضي هطبسكتي  :)چيذى صٌذلي ّب ثِ صَست دايشُ اي
(صٌذليْب ثبيذ عَسي چيذُ ضًَذ كِ ّوِ ثتَاًٌذ يكذيگش سا ثجيٌٌذ

3- ّشگشٍُ ثبيذ ثشًبهِ جذاگبًِ ّبي داضت )ًفشي 15تقسين ساثغيي ثِ گشٍُ ّبي
(ّش گشٍُ ثبيذ هشثي ثبثتي داضتِ ثبضذ ٍلي لضٍهي ًذاسد هشثي ّوِ ساثغيي يك ًفش ثبضذ.ثبضذ

4-ِتْيِ تخت
5-تْيِ لَاصم التحشيش الصم



داٍعلجبى سالهت آهبدُ سبصي كالسْبي آهَصضي 
ًحَُ چيذى صٌذلي ّب

سٍيكشد تؼليويسٍيكشد هطبسكتي



اجضاي عشح دسس ثشاي اداسُ كالسْبي آهَصضي

تؼييي 
گبهْبٍصهبًجٌذي  اًتخبة في 

آهَصضي تؼييي ّذف  
دسس



پبيجٌذي ثِ كتبة

پيشٍي اصهشاحل هٌغقي في آهَصضي  

هطبسكت دادى كليِ ساثغيي

خالصِ كشدى  

اسايِ ثبصخَسد



دٍساى یبئسگی سا ثذاًذ ٍیژگیْبی:ّذف

بحث عمومی :فن آموزشی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9فشصت ثِ ساثغيي ثشاي پبسخ ثِ سَاالت صفحِ  دادى
ًَضتي كليِ پبسخْب ثش سٍي تبثلَ

ثحث ًٍتيجِ گيشي دس هَسد پبسخْبي ساثغيي
عشح سَال يك ًوًَِ ٍدادى فشصت ثشاي پبسخ گَيي ساثغيي

اسايِ پبسخ تَسظ ساثغيي ٍثحث دس هَسد پبسخ ّبًٍتيجِ گيشي
خَاًذى يك هطَست تَسظ يكي اص ساثغيي 

اسايِ پبسخ تَسظ ساثغيي ٍثحث دس هَسد پبسخ ّبًٍتيجِ گيشي
خَاًذى داًستٌيْبي ثْذاضتي تَسظ يكي اص ساثغيي

خالصِ كشدى هجبحث
پسخَساًذ ٍاسائِ ثبصخَسد

10
15
10
5
10
5
10
5
5
10



ثْذاضت 
سٍاى

دفغ صثبلِ

ًَجَاًبى

تغز
یِ

تغز
یِ

ًَجَاًبى

ًَجَاًبى

ثْذاضت 
سٍاى

ًَجَاًبى

ثْذاضت 
سٍاى

ثْذاضت 
سٍاى

ثْذاضت 
سٍاى

ثْذاضت 
سٍاى

اٍلَیت ثٌذی هسبیل هْن هحلِ ثب ًظش 
داٍعلت سالهت

ثؼذ اص دٍسُ 
هقذهبتي



ثشاي ثشگضاسي كالسْبي آهَصش آهبدُ ثبضذ

داٍعلجبى سالهت دس جشيبى جلسبت آهَصضي خَد قشاس گيشًذ



ِدػَت اص سبيش )ّوبٌّگي ّبي الصم قجل اص جلس
ّوكبساى،ضيَُ اداسُ هطتشک ،تَافق دسهَسد هحتَي 

(آهَصش،صهبى ثشگضاسي
ٍسبيل هَسد ًيبص
  صهبى الصم ثشاي اًجبم فؼبليتْب
ًيبص ّبي هغبلؼبتي



هغبلؼِصهبىّوبٌّگیٍسبیلفؼبلیتسدیف



هغبلؼِصهبىّوبٌّگیٍسبیلفؼبلیتسدیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ثحث ػوَهي
هحلِ دس

يك آصهبيص
سخٌشاًي
يك هبجشا
دسهحلِ

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

-
-
*
-
-
-

-
-
-
*
-
-

50
60
45
30
25
60

-
-
*
-
-
-



 قسوتْبي هقذهِ،اّذاف،كبسثشدّبٍچگًَِ پيبهْبيوبى سا هٌتقل كٌين دس ّوِ كتبثْب
هطتشک ّستٌذ ثٌبثشايي دس ايي جذٍل آٍسدُ ًوي ضًَذ

 سَال ثشسسي 4ّشيك اص فؼبليتْبي آهَصضي كِ ثب     هطخص ضذُ اًذ ثبيذ اصًظش
ضًَذ

هتي كتبة دسهَسد ٍسبيل هَسد ًيبصهشثي سا ساٌّوبيي هي كٌذ
 ػَاهلي هبًٌذ سغح سَاد ٍتجشثْذاٍعلجبى سالهت،تجشثِ ٍتسلظ هشثي،تؼذاد

ساثغيي ٍفضبي آهَصش دس تؼييي صهبى هَسد ًيبص ّش جلسِ هَثشاست
ثشًبهِ سيضي هشثيبى دس اٍايل كبسضبى ٍاقغ ثيٌبًِ ًيست
تؼييي ًيبص هشثي ثِ هغبلؼِ ثِ سضتِ تحصيالت ٍتجشثِ ٍي هشثَط هي ثبضذ
 ّوبٌّگي ّبي الصم ثشاي ضشكت سبيشيي دس كالس داٍعلجبى سالهت ثبيذ قجل اص

كالس اًجبم گيشد



ثشًبهِ جبیگضیيفؼبلیتتبسیخجلسِ



ثشًبهِ جبیگضیيفؼبلیتتبسیخجلسِ

اٍل
دٍم 
سَم

چْبسم
پٌجن
ضطن
ّفتن

ّطتن 
ًْن 
.....
....

پبًضدّن
ضبًضدم
ّفذم

ّجذّن
ثيستن 

87/12/05
87/12/12
87/12/19
87/12/26
88/01/15
88/01/22
88/01/19
88/02/04
88/02/11

88/03/15
88/03/22
88/03/29
88/04/04
88/04/11

.....هقذهِ ،اّذاف،كبسثشدّب،
ثحث ػوَهي

هحلِ دس
يك آصهبيص

سخٌشاًي
يك هبجشا

دسهحلِ
.................

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

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

پيبهْبيوبى ساهٌتقل كٌين چگًَِ
پيبهْبيوبى ساهٌتقل كٌين چگًَِ
پيبهْبيوبى ساهٌتقل كٌين چگًَِ

خَد آصهبيي
چگًَِ فشايٌذ اًتقبل ثِ هشدم سا 

اسصضيبثي كٌين

يك هبجشا



ايي جذٍل يك ثشًبهِ اجشايي ٍصهبى داس است
  هشثي ثب تَجِ ثِ تبسيخْبي داخل تقَين ثب تؼغيليْب ،ٍظبليف اجشايي اداسي

ساهطخص ٍدسجذٍل آهَصضي دس ًظش ثگيشيذ
 ِداضتِ ثبضذ جبيگضييثشاي جلسبتي كِ ثِ حضَسديگشاى ثستگي داسد ثبيذ ثشًبه
 كتبة ثبيذ صهبى دسًظشگشفتِ ضَدقسوتْبي ثبثت ثشاي
 قسوت كتبة آهَصضي است  هْن تشييثخص چگًَِ پيبم ّبيوبى سا هٌتقل كٌين

ثٌبثشايي ثشاي ايي قسوت حذاقل سِ جلسِ دس ًظش گشفتِ ضَد
 داٍعلت سالهت هيجبضذاسصيبثي آهَختِ ّبي خَدآصهبيي هْوتشيي فشصت ثشاي
 آًبى تلقي هي ضَد آهَصشثبصديذ اصهحلِ ٍ فؼبليت ساثغيي جضء





داٍعلجبى سالهت



ثشای ضٌبسبیی ٍ عجمِ ثٌذی هسبئل هحلی
  ثشای ثشسسی ثبٍسّب، سفتبسّب ٍ سٌتْبی

هشدم هحلِ 
 ایجبد فشغت ثشای گشدآٍسی اعالػبت ٍالؼی

اصهحلِ



 شجيه همه جلسبت ثحث عمومي است
شود اس ثبرش افكبر ثيشتز استفبده شود  توصيه مي
ای منتهي نشود  ممكن است ثحث در محله ثه مسئله



ّبی دس هحلِ هشثی ثبیذ ثب ووه  دس ثحج
ًتبیج جوغ ثٌذی ثحج سا  هشالت سالهت

ثػَست یه یب چٌذ هسئلِ ثیبى وٌذ
ٍظیفِ هشالت سالهت  ّبی آهَصضی دس ثحج

ساثغِ ثیي ًتبیج  داسد ثب هشٍس ثش داًستٌیْب
ثحج ًٍىبت ػلوی وتبة سا سٍضي وٌذ



 درخواست اطالعبت مورد نيبس اس محله
اداره جلسهبی ثحث در محله
جمع ثنذی و تهيه فهزست مسبئل محلي
 مسئله  5اولويت ثنذی و انتخبة
ثزنبمه ريشی ثزای انتقبل پيبمهب
تمزين مهبرتهبی ارتجبطي و تهيه مواد آموسشي

 الزم بٍ رکر است مراقبیه سالمت جُت آمًزش دايطلبان سالمت
ضريری است درکارگاٌ تربیت مربیان دايطلبان سالمت شرکت کىىذ تا 

آمادگی يمُارت الزم جُت برگساری کالس َای آمًزشی دايطلبان 
سالمت را داشتٍ باشىذ ایه کارگاٌ َا تًسط ياحذ مشارکت جامعٍ 

يَماَىگی بیه بخشی درسطح شُرستان بروامٍ ریسی می شًد



جمع بىدی ي تهیٍ فهرست مسائل محلی

در محلٍ
در محلٍ

1

در محلٍدر محلٍ
در محلٍ

2

3
4

5

مسائل محلٍ ما 

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

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