
بِ ًبم خدا



سٌجی سالهت جبهعِ در رٍستـب ًیبز 



تشکیل گرٍُ ًیبزسٌجی سالهت رٍستب -1
تین ًیبشسٌدی سالهت ثِ ضسح شیس تطکیل ضدُ ٍ اش طسف پصضك هسٍَل هسکص، ثِ ػٌوَاى   

ثدیْی است ثَْزش، دثیس تین ثَدُ ٍ ثسای .)زئیس گسٍُ ًیبشسٌدی، ثسای آًْب اثالؽ شدُ ضَد

(.ًفس اش اػضب الصاهی است 8ثِ زسویت زسیدى هػَثبت آى حضَز حداقل 

 ضبهل پصضك هسکص  خبهغ سالهت، کبزداى یب کبزضٌبس ًبظس یب هسثی ٍ یك ًفس تین سالهت

اش ثَْزشاى خبًِ ثْداضت

 ضبهل دّیبز، زئیس ضَزای اسوالهی زٍسوتب، زٍحوبًی ٍ     ٍ هؼتودیي هحلیهسئَلیي تین

...... هدیس هدزسِ ٍ 

  ثَْزشاى خبًوِ  / ًفس اش سسخَضِ ّب ثب ّوبٌّگی ثَْزش 5تب  3هتطکل اشتین سسخَضِ ّب

.ثْداضت تؼییي هی گسدًد



تعییي سرخَشِ ّب

توب   3اثتدا زٍستبی اغلی ٍ قوس ثس اسبس هحدٍدُ خغسافیبیی، ثِ      

خَضِ تقسین ضدُ، سپس افوساد ثوب سوَاد ٍ هوَزد ٍآوَ  آى       5

پس اش تَخیِ ایي افوساد  . خَضِ، اش طسف ثَْزش ضٌبسبیی هی ضَد

ٍ قجَل کسدى ٍظیفِ زاثط ًیبشسٌدی خَضِ خَد، ثِ ػٌَاى زاثوط  

دز غَزت ػدم اهکبى ثکوبزگیسی  . آى خَضِ ػضَ تین خَاّد ضد

سسخَضِ، هی تَاى اش زاثطیي ثْداضتی ٍ سوفیساى سوالهت ًیوص    

.استفبدُ کسد







             

آهَزشی -برگساری جلسبت تَجیْی -2                





تعییي ًیبزّب تَسط تین  سالهت  -3

ًیبشسالهت   20حداکثس •

ثساسبس پس خَزاًود ثبشدیودّبی اًدوبم ضودُ اش      2فسم ضوبزُ •

سطح ضْسستبى ٍآهبزّب ٍضبخع ّب هجبدزت ثِ تؼییي ًیبشّوبی  

فوسم تؼیویي   ; 2فوسم ضووبزُ   )سالهت خبًِ ثْداضت هی کٌود  

(ًیبشّبی سالهت 





تین هسئَلیي ٍهعتودیي هحلی  

/ هسٍَلیي ٍ هؼتودیي هحلوی دز خلسوِ ای ثوب حضوَز پصضوك      •

کبزضٌبس هسکص ٍ ثب دػَت دّیبز ٍ پیگیسی ثَْزش، لیست ًیبشّبی 

. سالهت هد ًظس خَد زا تٌظین هی کٌٌد

داًص آهَشاى ثوِ  /ایي ًیبشّب ثبید ثس اسبس فساٍاًی هساخؼبت هسدم•

آًْب دز خػَظ هطکالت سالهتی، تؼییي گسدیدُ ٍ فساٍاًی آًْوب  

. زا ثسای حداقل یك سبل گرضتِ، ثب خوَد ّووساُ داضوتِ ثبضوٌد    

(4طجق فسم ضوبزُ )





تین سرخَشِ ّب 
ثسای تؼییي ًیبشّبی سالهت تَسط تین سسخَضِ ّب، اثتدا ثَْزش ثبید لیست اسبهی یوك ًوًَوِ   

: تػبدفی زا ثِ ضسح شیس تْیِ ٍ دز اختیبز آًْب قساز دّد

 ًفس 40-50: ًفس 1000حدن ًوًَِ دز زٍستبی شیس

 ًفس 50-70: ًفس 1000حدن ًوًَِ دز زٍستبی ثبالی

زٍش ًوًَِ گیسی تػبدفی سیستوبتیك اش پسًٍدُ ّوبی خوبًَاز ثوب دز ًظوس     : زٍش ًوًَِ گیسی

تب  19سبل،  18گسٍُ شیس  4گسفتي حدن ًوًَِ هسبٍی ثسای ّس دٍ خٌس ٍ گسٍُ ّبی سٌی دز 

.سبل 60سبل ٍ ثبالی  60تب  41سبل،  40

سپس سسخَضِ ّب ثب هساخؼِ ثِ افساد تحت پَضص هحدٍدُ خغسافیبیی خَد، ًیبشّبی سوالهت   

آًْب زا لیست هی کٌٌد ٍ دز ًْبیت فْسست توبهی ًیبشّب زا ثس اسبس فساٍاًی آًْب ثوب کووك   

(4طجق فسم ضوبزُ . )ثَْزش دز قبلت یك لیست تٌظین هی کٌٌد



هماهنگی ثبت نیازها  

دز ایي هسحلِ لیست ًیبش گسٍُ ّبی هسدهی تَسوط توین سوالهت       

ثسزسی ضدُ ٍ ثب حضَز توبهی اػضب، هَازد هطسح ضدُ ثوب تَافوق   

پیَسوت  )طسفیي ٍ استفبدُ اش فْسست اسوتبًدازد ضودُ ًیبشّوب    

اغالح ضدُ ٍ یب هَضَػبت غیسهستجط ثب سالهت حورف  ( 4ضوبزُ 

.هی گسدد





اٍلَیت بٌدی ًْبیی

ثسای تْیِ فْسست ًْبیی ًیبشّبی خبًِ ثْداضت ٍ اٍلَیت ثٌدی 

آى، ثب حضَز توبهی اػضبی تین ًیبشسٌدی سالهت اثتدا سوِ  

لیست ًیبش ّبی اٍلَیت ثٌدی ضدُ زا کٌبز ّن قساز دادُ هوی  

. ضَد

سپس ثب تَخِ ثِ لیستی کِ ثیطتسیي تؼداد اٍلَیت ّوب زا دازد،  

ػدد آخسیي اٍلَیت ایي لیست، ثِ ػالٍُ یك، ثؼٌوَاى ػودد   

. آبثت دز ایي اٍلَیت ثٌدی تؼییي هی ضَد





اٍلَیت بٌدی ًْبیی...

اٍلَیوت ٍ توین    7اٍلَیت، تین هسوٍَلیي هحلوی    14اگس لیست تین سالهت هثبل

اٍلَیت داضتِ ثبضد، ثیطوتسیي ػودد هسثوَه ثوِ      17زاثطیي یب سسخَضِ ّب 

دز ایي هسحلِ لیسوت تووبهی   . خَاّد ثَد( 18)لیست آخس است ٍ ػدد آبثت 

. دز یك لیست فْسست هوی ضوَد   5ًیبشّب دز سِ لیست زا طجق فسم ضوبزُ 

سپس ضوبزُ اٍلَیت ّس کدام اش هطکالت ٍ ًیبشّوب دز لیسوتْبی هلتلو ،    

دز غَزتی کِ هطکل یب ًیوبشی  . خلَی آى ًَضتِ ضدُ ٍ ثب ّن خوغ هی ضَد

دز سبیس لیستْب ًجَد، ثِ تؼداد لیستی کوِ دز آى، ًیوبش هوَزد ًظوس ٍخوَد      

ًداضت، ػدد آبثت تؼییي ضدُ ثب ػدد یب اػداد اٍلَیتْبی آى ًیبش خووغ هوی   

.ضَد



هثبل  

.اولویت وجود دارد 16در لیست نیبزسنجی تیم سالمت  •
.اولویت وجود دارد 12در لیست تیم مسئولین  •
. اولویت وجود دارد 10در لیست تیم خوشه هب •
.است 2دیببت در لیست تیم سالمت اولویت•
.است 5دیببت در لیست تیم مسئولین اولویت •
.دیببت در لیست تیم خوشه هب اولویت ندارد •
دیبثت دز ًْبیت چِ اٍلَیتی زا دازد؟•



  جَاة

.را دارد 24دیببت اولویت              



هطکل یب ًیبشی کِ خوغ اٍلَیت ّبی آى 

. کوتس ثبضد ،اٍلَیت ثبالتسی خَاّد داضت



ارسبل لیست اٍلَیت بٌدی شدُ ًیبزّب بِ هرکس 
بْداشت شْرستبى

لیست اٍلَیت ثٌدی ضدُ ًیبشّب دز هسکص دستِ ثٌدی ضودُ ٍ ثوب   •

تؼییي اٍلَیت اٍل ٍدٍم ثِ ّوساُ سبیس ًیبشّبی هسکوص ثوِ هسکوص    

(6فسم ضوبزُ .) ثْداضت ضْسستبى ازسبل هی ضَد





نیاز سنجی سالمت در شهــر



سطَح هحیطی شْری

ٍظبی  ایي سطَح هحیطی ّوبًٌد سطَح هحیطی زٍسوتبیی  •

است ٍلی ثسخالف زٍستبّب کِ ًیبشسٌدی ثوِ تفکیوك خبًوِ    

ّبی ثْداضت اًدبم هی ضد، دز ضْسّب، ًیبشسٌدی دز سوطح  

هساکص اًدبم هی ضَد ٍ توبهی پبیگبّْبی یك هسکص ثب ّون دز  

.اخسای آى هطبزکت هی کٌٌد



تشکیل تین ًیبزسٌجی سالهت شْری   -1
اثتدا ثبید تین ًیبشسٌدی سالهت ثِ ضسح شیس دز هسکص سالهت خبهؼِ  تطکیل ضدُ ٍ     

یکی : ) اش طسف پصضك هسکص، ثِ ػٌَاى زئیس تین ًیبشسٌدی، ثسای آًْب اثالؽ  شدُ ضَد

(اش کبزضٌبسبى هسکص، دثیس تین است

کبزداًبى هسکصٍ یك ًفس اش / پصضك ٍ کبزضٌبسبى / ضبهل هسٍَل هسکص: تین سالهت -1 

هساقجیي سالهت ّس پبیگبُ ثْداضتی 

ضَزایبزّبی هحالت، ضْسداز هٌطقوِ ٍ اًتلوبة هؼتوودیي اش    : تین هسئَلیي هحلی -2

دثستبى ٍ هتَسوطِ اٍل  )زٍحبًیَى هسبخد، یك هدیس اش ّس هقطغ تحػیلی هدازس 

، ثسیح، کالًتسی، خیسیي، سبشهبى ّوبی هوسدم   (ٍ دٍم ثِ تفکیك دختساًِ ٍ پسساًِ

(.ًفس ثبید ثبضٌد 12تب  7حدٍد اػضبی ایي تین ثیي )اتحبدیِ ٍ غٌَف ( NGO)ًْبد 

اًتلبة آًْب ثٌب ثِ غالحدید داًطگبُ اش هساقجیي سوالهت  پبیگوبُ   :تین سسخَضِ ّب  -3

ّب NGOّب، زاثطیي ثْداضتی، سفیساى سالهت ،زاثطیي سالهت هحالت ٍ 



تشکیل تین ًیبزسٌجی سالهت شْری   -1
اثتدا ثبید تین ًیبشسٌدی سالهت ثِ ضسح شیس دز هسکص سالهت خبهؼِ  تطکیل ضدُ ٍ     

یکی : ) اش طسف پصضك هسکص، ثِ ػٌَاى زئیس تین ًیبشسٌدی، ثسای آًْب اثالؽ  شدُ ضَد

(اش کبزضٌبسبى هسکص، دثیس تین است

کبزداًبى هسکصٍ یك ًفس اش / پصضك ٍ کبزضٌبسبى / ضبهل هسٍَل هسکص: تین سالهت -1 

هساقجیي سالهت ّس پبیگبُ ثْداضتی 

ضَزایبزّبی هحالت، ضْسداز هٌطقوِ ٍ اًتلوبة هؼتوودیي اش    : تین هسئَلیي هحلی -2

دثستبى ٍ هتَسوطِ اٍل  )زٍحبًیَى هسبخد، یك هدیس اش ّس هقطغ تحػیلی هدازس 

، ثسیح، کالًتسی، خیسیي، سبشهبى ّوبی هوسدم   (ٍ دٍم ثِ تفکیك دختساًِ ٍ پسساًِ

(.ًفس ثبید ثبضٌد 12تب  7حدٍد اػضبی ایي تین ثیي )اتحبدیِ ٍ غٌَف ( NGO)ًْبد 

اًتلبة آًْب ثٌب ثِ غالحدید داًطگبُ اش هساقجیي سوالهت  پبیگوبُ   :تین سسخَضِ ّب  -3

ّب NGOّب، زاثطیي ثْداضتی، سفیساى سالهت ،زاثطیي سالهت هحالت ٍ 



برگساری جلسبت آهَزشی ٍ تَجیْی  -2

ّوبًٌد سطح رٍستبست•



تعییي ًیبزّب -3

: ّوبًٌد سطَح هحیطی زٍستبیی است ، ثدص دز خػَظ تین سسخَضِ کِ ثِ ضسح شیس اًدبم هی ضَد

ثسای تؼییي ًیبشّبی سالهت تَسط تین سسخَضِ ّب، اثتدا هسئَ لیي هسکص ثبید لیست اسبهی یك حدون ًوًَوِ   

: تػبدفی اش خوؼیت تحت پَضص زا ثب هحدٍدُ شیس تؼییي کٌٌد

ًفس 100ًفس تحت پَضص،  20000خوؼیت شیس 

ًفس  150ًفس تحت پَضص،  40000تب  20000ثیي  

ًفس  200ًفس تحت پَضص ،  40000ثبالی  

زٍش ًوًَِ گیسی ثِ تستیت اٍلَیت، اش طسیق کد هلی فسم سسضوبزی، کدپستی، ثػوَزت خَضوِ ای یوب پسًٍودُ     

 40تب  19سبل،  18گسٍُ ّبی سٌی، شیس  4خبًَاز ثب دز ًظس گسفتي حدن ًوًَِ هسبٍی دز ّس دٍ خٌس ٍ ثِ تفکیك 

.سبل اًدبم گیسد 60سبل ٍ ثبالی  60تب  41سبل، 

سپس سسخَضِ ّب یب هساقجیي سالهت  ثب هساخؼِ ثِ ایي افساد ًیبشّبی سالهتی  آًْب زا لیسوت هوی کٌٌود ٍ دز     

.ًْبیت فْسست توبهی ًیبشّب زا ثس اسبس فساٍاًی آًْب تٌظین هی کٌٌد



پاکسازی و هماهنگی ثبت نیازها -4

.ّوبًٌد سطَح هحیطی زٍستبیی است 

.اٍلَیت ثٌدی ّوبًٌد سطَح هحیطی زٍستبیی است 

ازسبل لیست اٍلَیت ثٌدی ضدُ ًیبشّب ثِ هسکص ثْداضت ضْسستبى 

لیست اٍلَیت ثٌدی ضدُ ًیبشّب دز هسکص دستِ ثٌدی ضدُ ٍ ثب تؼییي 

اٍلَیت اٍل ثِ ّوساُ سبیس ًیبشّبی هسکص ثِ هسکص ثْداضت ضْسستبى 

.ازسبل هی ضَد



هرکس بْداشت شْرستبى ٍ ًیبز سٌجی سالهت



ٍظبیف هرکس بْداشت شْرستبى

تطکیل کبزگسٍُ ًیبشسٌدی سالهت •

ثسگصازی خلسبت آهَشضی ٍ تَخیْی•

تحلیل اٍلَیت ّبی ًیبشّبی سطَح هحیطی•

هطبزکت دز طساحی هداخالت سطَح هحیطی•

ًظبزت ثسای هداخالت اًدبم ضدُ تَسط سطَح هحیطی •

اٍلَیت ثٌدی هددد سبیس ًیبشّوبی هحیطوی ثوسای اًتلوبة      •

حداقل یك اٍلَیت ثِ تفکیك ٍاحودّبی کبزضٌبسوی هسکوص    

ثْداضت ضْسستبى



تشکیل کبرگرٍُ ًیبزسٌجی سالهت

زئیس هسکص ثْداضت ضْسستبى ثِ ػٌَاى زئیس کوبزگسٍُ، ثوسای   •

کبزضٌبس هسٍَل آهَشش ٍ ازتقوبی سوالهت ضْسسوتبى، اثوالؽ     

دثیسی شدُ ٍ ثب ّوبٌّگی ثب هسٍَلیي ٍاحدّبی کبزضٌبسی سوتبد  

ضْسستبى، یك ًوبیٌدُ زا تؼییي کسدُ ٍ ثِ ػٌَاى اػضبی کبزگسٍُ 

.شًداثالؽ هی 



برگساری جلسبت آهَزشی ٍ تَجیْی



تحلیل اٍلَیتْب
اثتدا اٍلَیت ّب تَسط دثیس کبزگسٍُ ًیبشسوٌدی سوالهت   •

دز غوَزت فساٍاًوی آى   ضْسستبى دستِ ثٌودی ضودُ ٍ   
دزغد ٍاحدّبی سوطَح هحیطوی    30اٍلَیت دز ثیص اش 

، ثِ ػٌَاى اٍلَیت ضْسسوتبى ثوِ ٍاحود    (ضْس ٍ زٍستب)
تب هداخلِ هَزد ًیبش آى، تَسوط   تلػػی ازخبع هی دّد

هسکص ثْداضت ضْسستبى ثوب ّوکوبزی سوطَح هحیطوی     
.ذیسثط اًدبم ضَد

دز غیس ایٌػَزت ایي اٍلَیتْب ثوسای تحلیول ٍ طساحوی     •
هداخلِ ثب هطبزکت سطَح هحیطی ثوِ ٍاحود تلػػوی    

.ازخبع دادُ هی ضَد



اٍلَیت بٌدی هجدد

دثیس کبزگسٍُ ًیبشسٌدی سالهت ضْسستبى هَظ  است توب لیسوتی اش   •

ثِ غیوس اش اٍلَیتْوبی تبییود    )سبیس ًیبشّبی ازسبلی اش سطَح هحیطی 

فسم )زا ثِ تفکیك ٍاحدّبی تلػػی ٍ ثس اسبس اٍلَیت فساٍاًی ( ضدُ

ثدیْی اسوت  . تْیِ کسدُ ثِ ٍاحدّبی تلػػی ازسبل ًوبید( 3ضوبزُ 

ٍاحدّبی تلػػی کِ دز هسحلِ قجل، اٍلَیتی ًداضتِ اًد، هَظفٌد توب  

پس اش اٍلَیت ثٌدی هددد آى ًیبشّب، حداقل یك اٍلَیت زا ثسای ٍاحد 

خَد تؼییي ًوَدُ ٍ هساحل الشم ثسای هداخلوِ دز ٍاحودّبی هحیطوی    

.دزگیس دز آى اٍلَیت زا ثِ اخسا ثگرازًد



اٍلَیت بٌدی هجدد...

اگس دز تؼبهل اًدبم ضدُ، تطلیع دادُ ضَد کوِ هوداخالت   •

الصاهی ثسای آى ًیبش، اهکبى اخوسا ثوسای سوطَح هحیطوی زا     

ًدازد، ثسای سطح هداخلِ آى تػووین گسفتوِ ضودُ ٍ یوب دز     

سطح ضْسستبى هبًدُ یب ثسای اخسا ثِ سطح داًطگبُ ازخوبع  

ایي ًیبش اش فْسست اٍلَیت سوطَح هحیطوی   . )دادُ هی ضَد

. (خبزج ضدُ ٍ اٍلَیت ثؼدی دز دستَز کبز قساز هی گیسد





ثسای سبیس اٍلَیت ّب هی تَاى ثوب ًظوس هسکوص ثْداضوت     •

.گسفتآهَشضی هَزد ًیبش زا دز ًظس هداخالت 



ارسبل اٍلَیتْبی سطَح هحیطی ٍ سطح شْرستبى بِ  
هعبًٍت بْداشتی

دز هسحلِ آخوس تووبهی ًیبشّوبی ازسوبلی سوطَح       

هحیطی ثِ ّوساُ فْسست اٍلَیت ّبی تبیید ضودُ  

اٍل ٍ دٍم آًْب ٍ اٍلَیت ّبی ضْسستبى ثِ هؼبًٍت 

.ثْداضتی ازسبل هی ضَد


