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 آموزش سالمت در سطوح مختلف مجموعه شرح وظايف وشاخص هاي
 نظام ارائه خدمات سالمت كشور

)وفرمهاي آماري(
 شرح وظايف)الف

 مقدمه
بيش از پنجاه سال است كه آموزش سالمت در ايران تشكيالت سازماني دارد ولي با وجود چنين سابقه طوالني،

و نشيب هاي بسياري بوده است در طي اين دوره، كارشناسان بخش اجرايي آموزش سالمت. اين بخش شاهد فراز
و ارتقاي سالمت معاونت سالمت، واحدهاي آموزش سال مت معاونت بهداشتي دانشگاه هاي كشور در دفتر آموزش

و واحدهاي آموزش سالمت در مراكز بهداشت شهرستان ها، همواره با طيف گسترده اي از وظايف  علوم پزشكي
و جايگاه اداري براي آموزش سالمت روبرو بوده اند كه گاه به استقالل آن با عناويني مانند مديريت  حرفه اي

ك و آموزش برنامه هاي آموزش سالمت، اداره و آموزش سالمت يا دفتر هماهنگي برنامه هاي ارتباطات ل ارتباطات
و زماني به حذف يا ادغام در ساير مراكز يا دفاتر زيرمجموعه معاونت سالمت منجر شده است . سالمت،

و اين بار به درستي نام جامعنزديك به دو اكنون كه دفتر سال از احياي مجدد دفتر آموزش سالمت مي گذرد
و ارتقاي سالمت را بر خود دارد، نياز به تدوين مجموعه جديد شرح وظايف براي سطوح مختلف آموزش

طي. واحدهاي آموزش سالمت بيش از پيش احساس مي شود در كنار اين اصالح جايگاه، تغييرات پايه اي كه در
و ارتقاي سالمت رخ داده است، سب و مفاهيم آموزش ب شده تا نوع فعاليت هاي مرتبط با ساليان اخير در اصول

توجه جهاني به مكانيسم هاي عملياتي كردن منشور اتاوا، به عنوان اساس. اين حوزه دستخوش تغييراتي شود
و صاحبنظران آموزش سالمت به حوزه هاي سياستگزاري، تقويت  و ورود متخصصان رويكرد ارتقاي سالمت

و بازنگري در نظام ارائه خدمات در كنار توجه به توانمندي اقدامات جامعه، توسعه محيط هاي حامي سال مت
و انتظارات از آن نيز  و ارتقاي سالمت تغيير كند مخاطبان برنامه هاي سالمت، سبب شده است تا نگاه به آموزش

. افزايش يابد
آ و واحدهاي و ارتقاي سالمت موزش سالمت مجموعه اي كه در پيش رو داريد شامل شرح وظايف دفتر آموزش

و درمان شهرستان هاست كه حاصل  و شبكه هاي بهداشت در ستاد معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي
و نظرات گروهي از كارشناسان مسئول آموزش  و مرور منابع، اقدامات قبلي انجام شده در اين زمينه بررسي

ئه نظرات اعضاي خانواده بزرگ آموزش سالمت تهيه كنندگان اين مجموعه از ارا. سالمت كشور به حساب مي آيد
.كشور استقبال مي كنند



٢

و ارتقاي سالمت  شرح وظايف دفتر آموزش

و ارتقاي سالمت كشور.1 و اهداف كالن آموزش  تدوين سياست ها، راهبردها

و ساير بخش هاي توسعه.2 و ارتقاي سالمت به نظام سالمت  ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش

 نيازسنجي آموزشي مرتبط با اولويت هاي سالمت در سطح كشورانجام برنامه ريزي براي.3

و ساير شواهد در سطح كشور.4  طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي

و ارتقاي سالمت.5  آموزش كاركنان بخش سالمت در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي، اطالع رساني

و.6 توانمندسازي كارشناسان آموزش سالمت براي ايفاي وظايف تخصصي خود در برنامه هاي آموزش

 ارتقاي سالمت 

و مشاركت در پياده سازي آنها.7 و ارتقاي سالمت و بازنگري در استانداردهاي فرآيندهاي آموزش  تدوين

و نظارت بر رعايت استاندارده.8 و ارتقاي سالمت ا در فرآيندهاي آموزش ارزشيابي برنامه هاي آموزش

 سالمت در سطح كشور

و اجراي.9  ملي سطحدر آموزشي رساني اطالع هاي بسيجمشاركت در طراحي

 كشوردر سالمت آموزش انساني نيروي توزيعبر نظارتو سازماندهي.10

آن.11 و نظارت بر هزينه كرد و ارتقاي سالمت و توزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش در سطح تامين

 كشور

و ارتقاي سالمت.12 و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش  جلب حمايت

و اجراي برنامه هاي جلب حمايت.13 يا مشاركت در طراحي و سياستگزاران كشور براي وضع قانونگزاران

 اصالح قوانين مرتبط با سالمت 

و اجراي برنامه هاي جلب حمايت.14 و مشاركت بخش هاي توسعه كشور براي پيشبرد مشاركت در طراحي

و ارتقاي سالمت  برنامه هاي آموزش

و اجراي برنامه هاي جلب حمايت.15 و ارتقاي مشاركت در طراحي و مشاركت شركاي عمده حوزه آموزش

و خيرين و نهادهاي خصوصي، سازمان هاي مردم نهاد  سالمت شامل رسانه هاي جمعي، موسسات

سي.16 و اجراي برنامه هاي آموزش سالمت همكاري با شوراي و سيما در طراحي استگزاري سالمت صدا

 عمومي

و توسعه محيط هاي حامي سالمت.17 مد هاي انند پايگاهم(مشاركت در ايجاد رس مروجامقاومت بسيج،

ج مروج سالمت هاي بيمارستان، سالمت  در كشور) ايمنوامعو



٣

و تحليل تعيين كننده هاي.18 اجتماعي سالمت با هدف تعيين اهداف مداخالت مشاركت در شناسايي

و ارتقاي سالمت در سطح كشور  آموزش

و اجراي برنامه هاي ترويج سبك زندگي سالم در كشور با استفاده از رويكردهاي مشاركت در طراحي.19

 مناسب

و تقويت تشكل هاي داوطلبانه در حوزه سالمت كشور.20  توسعه برنامه هاي مشاركت جامعه

در.21  سالمت خدمات ارائه مراكز كار، هاي گسترش برنامه هاي سالمت در مراكز آموزشي، محيطمشاركت

 عمومي هاي مكانو

و ادارات كل معاونت.22 و اجراي مداخالتدرهمكاري با ساير دفاتر  كشور سطحدر سالمتطراحي

و اجراي برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي سالمت در سطح كشور.23  مشاركت در طراحي

هاجمع.24 و بازخورد آمار مربوط به فعاليت هاي آموزش سالمت دانشگاه  آوري، تحليل، گزارش

از.25 و حمايت و ارتقاي سالمت در كشور توليد و بانك هاي اطالعاتي آموزش  توسعه منابع علمي، رسانه ها

و ارتقاي سالمت در سطح كشور.26 و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش  حمايت از طراحي

و ارتقاي سالمتشنا.27 و حمايت از ايده هاي نوآورانه در حوزه آموزش  سايي

و بازنگري كوريكولوم آموزشي رشته هاي علوم.28 همكاري با معاونت آموزشي وزارت بهداشت در تدوين

 پزشكي



٤

 شرح وظايف واحد آموزش سالمت ستاد معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي

و برنامه هاي.١ و ارتقاي سالمتاجراي سياست ها  ابالغ شده از طرف دفتر آموزش

و ساير سازمان ها،.٢ و ارتقاي سالمت به واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش

و نهادها در منطقه  ادارات

 نيازسنجي آموزشي مرتبط با اولويت هاي سالمت منطقه انجام برنامه ريزي براي.٣

و ساير شواهد در منطقهطراحي برنامه هاي آموزش.٤ ي مبتني بر نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي

آموزش كارشناسان حوزه هاي ستادي دانشگاه علوم پزشكي در موضوعات آموزشي، ارتباطي، اطالع.٥

و ارتقاي سالمت   رساني

توانمندسازي كارشناسان آموزش سالمت شهرستان هاي تابعه براي ايفاي وظيفه تخصصي در برنامه.٦

و ارتقاي سالمت ها ي آموزش

و اطالع رساني به اعضاي تيم سالمت.٧  برنامه ريزي براي انتقال مهارت هاي آموزشي، ارتباطي

و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش.٨ و ارتقاي سالمت ارزشيابي برنامه هاي آموزش

 سالمت منطقه

و اجراي.٩ آمبسيج هاي مشاركت در طراحي سط وزشياطالع رساني ح منطقهدر

و نظارت بر توزيع نيروي انساني آموزش سالمت در منطقه تحت پوشش.١٠  سازماندهي

و نظارت بر هزينه كرد.١١ و ارتقاي سالمت منطقه و توزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش تامين

 آنها

در.١٢ و همكاري و ارتقاي سالمت ون بخشي براي پيشبرد برنامه جلب حمايت هاي آموزش

 منطقه

و اجراي برنامه هاي جلب حمايت.١٣ سا مشاركت در طراحي و نهادهايو مشاركت زمان ها، ادارات

و ارتقاي سالمتد و غيردولتي منطقه براي پيشبرد اهداف آموزش  ولتي

و اجراي برنامه هاي آموزش سالمت.١٤ و ساير رسانه هاي جمعي در طراحي و سيما همكاري با صدا

 عمومي در منطقه

در.١٥ و توسعه محيط هاي حامي سالمت مشاركت مانند پايگاه هاي مقاومت بسيج، بيمارستان(ايجاد

و جوامع ايمنهاي مروج سالمت  در منطقه)، مدارس مروج سالمت



٥

و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت با هدف تعيين اهداف مداخالت.١٦ مشاركت در شناسايي

و ارتقاي سالمت در سطح منطقه  آموزش

د.١٧ و اجراي برنامه هاي ترويج سبك زندگي سالم با استفاده از رويكردهاي مشاركت ر طراحي

 در منطقهمناسب

و تقويت تشكل هاي داوطلبانه در حوزه سالمت منطقه.١٨  توسعه برنامه هاي مشاركتي

مشاركت در گسترش برنامه هاي سالمت در مراكز آموزشي، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سالمت.١٩

ي عموميو مكان ها

و اجراي مداخالت.٢٠  سالمت در منطقه همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحي

و اجراي برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي سالمت در سطح منطقه.٢١  مشاركت در طراحي

و بازخورد آمار مربوط به فعاليت هاي آموزش سالمت شهرستان هاي تابعه.٢٢  جمع آوري، تحليل، گزارش

ا.٢٣ رسحمايت و توسعه منابع علمي، و بانز توليد و ارتقاي سالمت در انه ها ك هاي اطالعاتي آموزش

 منطقه

و ارتقاي سالمت در سطح منطقه.٢٤ و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش  مشاركت در طراحي

و ارتقاي سالمت منطقه.٢٥ و حمايت ايده هاي نوآورانه در زمينه آموزش  شناسايي

آ.٢٦ و ارتقاي سالمت به همكاري با بخش موزشي دانشگاه براي انتقال مهارت هاي آموزش

و برنامه هاي جديد به آنها و معرفي رويكردها  دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي



٦

 شرح وظايف واحد آموزش سالمت ستاد مركز بهداشت شهرستان

 اجراي برنامه هاي ابالغ شده از طرف واحد آموزش سالمت معاونت بهداشتي دانشگاه.١

 شهرستانانجام نياز سنجي آموزشي براساس اولويت هاي سالمت برنامه ريزي براي.٢

و ساير شواهد در شهرستان.٣ و  طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي

در.٤ و ارتقاي سالمت به واحدهاي زيرمجموعه ارايه مشاوره فني و ساير سازمان ها، شبكهزمينه آموزش

و نهادها در  شهرستانادارات

و درمان شهرستان آموزش.٥ در موضوعات آموزشي، ارتباطي، اطالع كاركنان ستادي شبكه بهداشت

و ارتقاي سالمت   رساني

و اطالع رساني به اعضاي تيم سالمت.٦  برنامه ريزي براي انتقال مهارت هاي آموزشي، ارتباطي

و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش.٧ و ارتقاي سالمت ارزشيابي برنامه هاي آموزش

 شهرستانسالمت 

و اجراي.٨ سط اطالع رساني آموزشيبسيج هاي مشاركت در طراحي  شهرستانح در

و ارتقاي سالمتتو.٩  در شهرستانزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش

در.١٠ و همكاري و ارتقاي سالمت ون بخشي براي پيشبرد برنامه جلب حمايت هاي آموزش

 شهرستان

و اجراي برنامه هاي جلب حمايت.١١ سا مشاركت در طراحي و نهادهايو مشاركت زمان ها، ادارات

و غيردولتيد و ارتقاي سالمتبراي شهرستان ولتي  پيشبرد اهداف آموزش

و اجراي برنامه هاي آموزش سالمت عمومي شهرستان همكاري با رسانه هاي جمعي.١٢  در طراحي

و توسعه محيط هاي حامي سالمت.١٣ مانند پايگاه هاي مقاومت بسيج، بيمارستان(مشاركت در ايجاد

و جوامع ايمن  شهرستاندر) هاي مروج سالمت، مدارس مروج سالمت

و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت با هدف تعيين اهداف مداخالت.١٤ مشاركت در شناسايي

و ارتقاي سالمت در سطح   شهرستانآموزش

و اجراي برنامه هاي ترويج سبك زندگي سالم.١٥ با استفاده از رويكردهاي مشاركت در طراحي

 شهرستاندر مناسب 

و تقويت تشكل هاي داوطلبانه در حوزه سالمت.١٦  شهرستانتوسعه برنامه هاي مشاركتي



٧

خدمات مشاركت در گسترش برنامه هاي سالمت در مراكز آموزشي، محيط هاي كار، مراكز ارائه.١٧

و مكان هاي عمومي   سالمت

و اجراي مداخالت.١٨  شهرستانسالمت در همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحي

و اجراي برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي سالمت در سطح.١٩  شهرستانمشاركت در طراحي

و بازخورد آمار مربوط به فعاليت هاي آموزش سالمت.٢٠ مراكز بهداشتي جمع آوري، تحليل، گزارش

 درماني تابعه

رس.٢١ و توسعه منابع علمي، و بانحمايت از توليد ارانه ها و درك هاي اطالعاتي آموزش تقاي سالمت

 شهرستان

در.٢٢ و ارتقاي سالمت و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش  شهرستانمشاركت در طراحي

و ارتقاي سالمت منطقه.٢٣ و حمايت ايده هاي نوآورانه در زمينه آموزش  شناسايي

به.٢٤ و ارتقاي سالمت همكاري با بخش آموزشي دانشگاه براي انتقال مهارت هاي آموزش

و برنامه هاي جديد دانشجوي و معرفي رويكردها  در شهرستانان رشته هاي علوم پزشكي



٨

و ارتقاي سالمت)ب و ارزشيابي برنامه هاي آموزش  بسته پايش

 مقدمه
و آنان كارشناسان آموزش سالمت به ويژه اصول با كه در سطوح محيطي ارائه خدمات سالمت كار كرده اند

و فعاليت در  ، با دشواري هاي فرآيند تدوين شاخص هاي آشنا هستندشهرستان ها مراكز بهداشت استان ها
و ارزشيابي براي برنامه هاي آموزش سالمت آشنا و. مي باشندپايش از يك طرف ماهيت ميان رشته اي

آ مهمي موزش سالمت باعث مي شود تا اين واحد در ارتقاي شاخص هاي ساير واحدها نقشهماهنگ كننده
و از  و برخي از شاخص هاي ارزيابي كننده آن با فعاليت ساير واحدها ارتباط مستقيم داشته باشند، داشته باشد
طرف ديگر ماهيت انتزاعي بسياري از فعاليت هاي آموزش سالمت، تدوين شاخص هاي عيني سنجش موفقيت 

ان آموزش سالمت در راستاي تحقق با وجود تالش هاي بسيار كارشناس. آموزش سالمت را مشكل كرده است
و رعايت آنها، همچنان  و اجراي فرآيندهاي آموزش سالمت اهداف بخش سالمت، توجه به استانداردهاي طراحي

به همين دليل استفاده از ابزار مناسبي كه بتواند روند اين. يكي از دغدغه هاي اصلي آنان به شمار مي رود
و نتايج حاصل از آنها و ارشيابي كند، ضروري خواهد بود استانداردها . را پايش

و به دنبال آن تغييرات غيرقابل اجتناب در شرح و ارتقاي سالمت ورود رويكردهاي جديد به حوزه آموزش
و واحدهاي آموزش سالمت در ستاد معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي  و ارتقاي سالمت وظايف دفتر آموزش

و مراكز بهداشت  شهرستان ها، سبب شده است تا نياز به تدوين مجموعه كاملي از شاخص هاي علوم پزشكي
و ارتقاي سالمت احساس شود و ارزشيابي برنامه هاي آموزش با وجود اقداماتي كه در طي ساليان اخير،. پايش

و ارزشيابي فعاليت هاي آموزش سالمت انجام شده است، اين نياز احساس شده  براي تدوين ابزارهاي پايش
و عرضه چنين ابزاري همچنان وجود دارد و تقاضاي مكرر آنان براي تدوين . اعضاي خانواده آموزش سالمت
و و ديدگاه كارشناسان آموزش سالمت كشور و ارزشيابي كه بر مبناي نظرات بنابراين طراحي يك بسته پايش

و اختصاصي بودن  و عالوه بر جامعيت آن، جنبه كاربردي بودن آن نيز صاحبنظران اين حوزه شكل گرفته باشد
و. حفظ شود، در دستور كار دفتر قرارگرفت و ارتقاي سالمت تدوين مجموعه شرح وظايف دفتر آموزش

و مراكز بهداشت شهرستان ها كه با  واحدهاي آموزش سالمت معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي
. انجام شد، در راستاي تعيين محورهاي اين بسته بود بهره گيري از نظرات كارشناسان آموزش سالمت كشور

از. مبناي تدوين اين شاخص ها مجموعه شرح وظايف مذكور بود با انجام بررسي هاي مكرر توسط گروهي
و معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور،  و ارتقاي سالمت كارشناسان منتخب از دفتر آموزش

و نه و قابل استناد براي استفاده در اين شاخص ها اصالح و در حال حاضر به عنوان مجموعه اي كاربردي ايي شد
تهيه كنندگان اين مجموعه از ارائه نظرات اعضاي خانواده بزرگ آموزش سالمت. بخش سالمت ارائه مي شود

. كشور استقبال مي كنند
به عنوان محورهاي پايش(فرآينديو در اين فهرست سه گروه اصلي شاخص شامل شاخص هاي دروندادي

هاعملكردي رزشيابياي براي بروندادشاخص هايو) برنامه هاي آموزش سالمت . درنظرگرفته شده است برنامه
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و بدون انجام آنچه به عنوان زيرساخت ضروري براي و ارتقاي سالمت مطرح است فعاليت مطلوب در حوزه آموزش
و اجراي برنامه فرآينـدهاييدرونـداديها شاخصيا ورودياستانداردهاي ها وجود ندارد، آنها امكان طراحي

و ارتقاي سالمت را  مدنظر قرارگرفته است اين استانداردها سه محور اصلي كه در تدوين. تشكيل مي دهندآموزش
: عبارتند از

و شهرستاني آموزش سالمت كه آگاه به شرح وظايف سازماني• نيروي انساني كافي در واحدهاي استاني
و ارتقاي سالمت باشند  و مهارت كافي در زمينه برنامه هاي آموزش و برخوردار از دانش

ها• و مناسب براي عملياتي كردن برنامه و تجهيزات فني كافي  فضاي فيزيكي، امكانات اداري
و ارتقاي سالمتمنابع•  مالي الزم براي عملياتي كردن برنامه هاي آموزش

و ارتقاي سالمت، اجراي درست فرآيندهاي درستي است كه در و اثربخش در حوزه آموزش الزمه فعاليت كارآمد
محصول هر يك از اين فرآيندها قطعات پازل گونـه. كنار يكديگر اهداف اصلي برنامه ها را دست يافتني مي سازد

با.د نداردتصوير نهايي خواهد بود كه بدون آنها امكان مشاهده آن تصوير وجو اين دسته از عوامل در دسته ديگري
محورهاي اصلي در اين گروه از شاخص ها كه مي توان بـه.مورد توجه قرارگرفته اند شاخص هاي فرآيندينام 

: نوعي وظايف اصلي نيروهاي آموزش سالمت دانست، عبارتند از
سـالمت، مشـاركت در اجـراي برنامه ريزي آموزشي شامل نيازسنجي آموزشي، طراحي مداخالت آموزش•

و ارتقاي سالمت و ارزشيابي برنامه هاي آموزش  مداخالت
و خدمات آموزشي در حوزه سالمت•  مشاركت در توليد محصوالت
و ارتقاي سالمت•  هماهنگي درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش
تر• و ارتقاي سالمت سطوح پايين  نظارت بر فعاليت هاي آموزش
و ارتقاي سالمت با هدف اصـالح سياسـت هـاي عمـومي جلب حمايت• همه جانبه از برنامه هاي آموزش

و توسعه محيط هاي حامي سالمت  مرتبط با سالمت، تقويت اقدامات جامعه براي پيشبرد سالمت

 آنچه براي فعاالن حوزه سالمت به ويژه تصميم گيرندگان اهميت دارد ميزان دستيابي به اهداف مـورد انتظـار
دو) كارايي(و صرف هزينه كمتر براي دستيابي به آن اهداف) اثربخشي( . اسـت) بهره وري(و نيز تركيبي از اين

و ارتقاي سالمت است،يبروندادشاخص هاي كانون توجه اصلي در اگـر. سنجش تاثيرات برنامه هاي آموزش
و افـزايش سـطح  اثرات برنامه هاي آموزش سالمت را در سه محور اتخاذ رفتار سالم، گسترش فرهنگ سـالمت
و  سواد سالمت در جامعه در نظر بگيريم، به نظر مي رسد اندازه گيري اين محورها بـه عنـوان اثـر ميـان مـدت

و با زيرسـاخت هـ  اي موجـود نظـام ارائـه خـدمات بلندمدت برنامه هاي آموزش سالمت، حداقل در حال حاضر
و يا نياز به ترويج ديدگاه پژوهشي در حوزه اجرايي آموزش سالمت داردسالمت ميسر  به. نخواهد بود اين دليل

و نيز  و هماهنگ كننده آموزش سالمت به گيرندگان خدمات برنامه هاي مستقل نبود همراه ماهيت بين بخشي
و بيماري ها ديـده مـي آنچه در برنامه هاي واحدهاي با مانند  بسته هاي خدمتي مستقل مانند خانواده، محيط
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. برنامه هاي آموزش سـالمت مـورد ارزيـابي دقيـق قـرار گيـرد بلندمدت شود، مانع از اين خواهد شد كه اثرات
:ي استپيشنهاد محورهايشاخص هاي بروندادي عملكردي مدنظر قرار گرفته است كه شامل اين بنابراين
و ساير واحدها• و ارتقاي سالمت براي كارشناسان آموزش سالمت  برنامه هاي آموزشي مرتبط با آموزش
در• و ارزشيابي شده  محيط هاي مختلفمداخالت آموزش سالمت طراحي، اجرا
 كارگاه هاي آموزشي براي كاركنان نظام ارائه خدمات سالمت•
س•  المت كاركنان توانمند شده براي فعاليت در حوزه آموزش
و ارزشيابي شده بسيج هاي اطالع رساني آموزشي•  طراحي، اجرا
و ارزشيابي شده•  رسانه هاي آموزشي طراحي، اجرا
 منابع علمي آموزش سالمت•
 فعاليت هاي آموزش سالمتبرنظارت•
 كميته هاي آموزش سالمتمحصوالت•

 آموزش سالمت كاربردي در حوزه پژوهش هاي•
و بين بخشي جلسات هماهنگي درون بخشي•
 برنامه هاي مناسبتي مرتبط با آموزش سالمت•
 برنامه هاي مشترك آموزشي با رسانه هاي جمعي•

و ارزشيابي واحدهاي آموزش سالمت در دو سـطح معاونـت بهداشـتي با توجه به اين دسته بندي، بسته پايش
و مراكز بهداشت شهرستان ها تهيه شده است .دانشگاه هاي علوم پزشكي
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ها دانشگاه بهداشتي معاونت سالمت آموزش واحددر فرآيندهاو دروندادها پايش ابزار

 وزن خير بلي محور پايشرديف
)3-1(

 امتياز

2در واحد با تعداد پست سازماني واحد*تناسب تعداد كارشناسان شاغل1

با تعداد*كارشناسي آموزش سالمتتناسب تعداد پست سازماني2
 شهرستان هاي تابعه

2

2تناسب تعداد كارشناسان شاغل در واحد با تعداد شهرستان هاي تابعه3

در4 تناسب تعداد پست سازماني واحد كه در اختيار كارشناسان شاغل
واحد است با تعداد كل پست هاي سازماني واحد

1

كه5 فقط وظايف آموزش تناسب تعداد كارشناسان شاغل در واحد
سالمت را انجام مي دهند با تعداد كل كارشناسان شاغل در واحد

2

يا6 وجود كارشناس مسئول با حداقل پنج سال سابقه مسئوليت واحد
وجود كارشناس مسئول با كمتر از پنج سال سابقه مسئوليت كه بيش 

و ارتقاي سالمت را گذرانده باشددوره هاي مدوندرصد75از آموزش

3

تناسب تعداد كارشناسان شاغل در واحد با حداقل سه سال سابقه كار7
در واحد آموزش سالمت با تعداد كل كارشناسان شاغل در واحد

2

از8 درصد75تناسب تعداد كارشناسان واحد آموزش سالمت كه بيش
و ارتقاي  سالمت را گذرانده اند با تعداد كل دوره هاي مدون آموزش

كارشناسان شاغل در واحد

3

1 حضور حداقل يك نفر كارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت در واحد9

تناسب تعداد كارشناسان شاغل در واحد با مدرك تحصيلي بهداشت 10
و آموزش بهداشت با تعداد كل كارشناسان شاغل در واحد عمومي

1

كارشناس آموزش تناسب تعداد شهرستان هاي با حداقل يك نفر 11
سالمت با تعداد شهرستان هاي تابعه

3

تناسب فضاي فيزيكي در اختيار واحد آموزش سالمت با تعداد كاركنان 12
 شاغل در واحد 

2

2 وجود فضاي فيزيكي اختصاصي واحد آموزش سالمت 13

و امكانات14 2در اختيار واحد آموزش سالمتتناسب تجهيزات

هزينه كرد منابع مالي اختصاص داده شده به برنامه هاي آموزش15
سالمت براساس دستور خرج هاي ارسال شده

2

1آموزش سالمتوجود شرح وظايف مدون در واحد16

در 17 و ارتقاي سالمت و بانك هاي اطالعاتي آموزش وجود منابع علمي
 واحد 

3
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)راهبردي(وجود موضوعات آموزش سالمت در برنامه استراتژيك18
 دانشگاه

1

3وجود برنامه عملياتي ساالنه در واحد آموزش سالمت19

انجام نيازسنجي آموزشي براساس دستورالعمل ابالغ شده دفتر آموزش20
و ارتقاي سالمت

3

تدوين برنامه عملياتي آموزش سالمت براساس نتايج نيازسنجي 21
 آموزشي 

3

3 اجراي برنامه عملياتي آموزش سالمت مطابق با جدول زمان بندي 22

3تشكيل كميته آموزش سالمت در سطح ستاد معاونت بهداشتي23

و تصميم گيري24 و مداخالت آموزش سالمت بررسي كليه برنامه ها
 درباره آنها در اين كميته

3

و يا نماينده تام االختيار او در تمام جلسات25 شركت معاون بهداشتي
 كميته

2

و يا نمايندگان تام االختيار آنها در26 حضور مسئوالن واحدهاي ستادي
 تمام جلسات كميته

2

و اطالع رساني با27 و توليد رسانه هاي آموزشي انطباق مراحل طراحي
و ضوابط تعيين شده در ستاد  استانداردها

3

مشاركت واحد آموزش سالمت در اجراي مداخالت آموزش سالمت28
 عمومي توسط ساير واحدها

2

3نظارت بر ارزشيابي برنامه هاي آموزشي اجرا شده در ستاد29

و 30 انتقال محتواي كارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط دفتر آموزش
ارتقاي سالمت به كارشناسان آموزش سالمت حداكثر به فاصله سه ماه

2

وجود برنامه زمان بندي براي نظارت بر واحدهاي آموزش سالمت 31
شهرستان هاي تابعه

2

سالمت تابعه مطابق با جدول اجراي برنامه نظارت بر واحدهاي آموزش 32
زمان بندي

2

با 33 انجام نظارت بر واحدهاي آموزش سالمت شهرستان هاي تابعه
استفاده از چك ليست هاي نظارتي

2

تشكيل جلسات هماهنگي كارشناسان واحدهاي آموزش سالمت تابعه 34
حداقل هر سه ماه يك بار

3

و اجراي 35 مداخالت آموزش سالمت براي اجرا در مكان نظارت بر طراحي
و مراكز تجمع مخاطبان  مانند ترمينال ها، فرودگاه ها،(هاي عمومي

و ...)مراكز خريد، فروشگاه هاي زنجيره اي

2
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و* كتابـدار ومسـوول سـمعي منظوراز كارشناس فردي است كه حايز شرايط پست كارشناسي آموزش سالمت اسـت

 نيست بصري شامل اين عنوان

و فرآيندها در دستورالعمل تكميل چك ليست پايش دروندادها

 واحد آموزش سالمت معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي

.تعلق مي گيرد0خير امتيازو1 به بلي امتياز. است1و براي هر محور صفر امتيازمحدوده•
هركه شاخصهر اهميت براساس است ضريبي شاخص وزن• .است ثابت چك ليستمحور براي
.است وزندركسب شده حاصل ضرب مقدار امتياز نهايي امتياز•

در: تعداد پست سازماني واحدبا تعداد كارشناسان شاغل در واحد تناسب-1رديف كه اين مواردي تنها
و بيشتر از يك باشد، بلي عالمت زده شود .نسبت يك

ب تناسب-2رديف  با توجه به استاندارد:تعداد شهرستان هاي تابعهاتعداد پست سازماني واحد
:بلي يا خير را عالمت بزنيد پيشنهادي زير براي اين شاخص،

با هاي معاونت- الف )مسئول كارشناس به عالوه(پست سازمانييك حداقل:شهرستان5تا0 بهداشتي
)مسئول كارشناس به عالوه(دو پست سازماني حداقل: شهرستان10تا6با بهداشتي هاي معاونت-ب
)مسئول كارشناس به عالوه(پست سازمانيسه حداقل: شهرستان15تا11با بهداشتي هاي معاونت-ج
)مسئول كارشناس به عالوه(پست سازماني چهار حداقل: شهرستان20تا16با بهداشتي هاي معاونت-د
از بهداشتي هاي معاونت-ه )مسئول كارشناس به عالوه(پست سازماني پنج حداقل: شهرستان20با بيش

 با توجه به استاندارد: تعداد شهرستان هاي تابعهبا تعداد كارشناسان شاغل در واحد تناسب-3رديف
: بلي يا خير را عالمت بزنيد پيشنهادي زير براي اين شاخص،

)مسئول كارشناس به عالوه(كارشناس نفريك حداقل: شهرستان5تا0با بهداشتي هاي معاونت- الف
)مسئول كارشناس به عالوه( كارشناس نفردو حداقل: شهرستان10تا6با بهداشتي هاي معاونت-ب
)مسئول كارشناس به عالوه( كارشناس نفرسه حداقل: شهرستان15تا11با بهداشتي هاي معاونت-ج
)مسئول كارشناس به عالوه( كارشناس نفر چهار حداقل: شهرستان20تا16با بهداشتي هاي معاونت-د
از بهداشتي هاي معاونت-ه )مسئول كارشناس به عالوه( كارشناس نفر پنج حداقل:شهرستان20با بيش

تعداد با تعداد پست سازماني واحد كه در اختيار كارشناسان شاغل در واحد است تناسب-4رديف
در: كل پست هاي سازماني واحد . مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شود تنها
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تعداد كارشناسان شاغل در واحد كه فقط وظايف آموزش سالمت را انجام مي دهند تناسب-5رديف
را:تعداد كل كارشناسان شاغل در واحدبا  تعداد كارشناساني كه وظايف غيرمرتبط با آموزش سالمت

شدهبرعهده دارند از صورت اين نسبت كم خوا در.د .مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شود تنها
وجود كارشناس مسئول با حداقل پنج سال سابقه مسئوليت واحد يا وجود كارشناس-6رديف

را*دوره هاي مدونسابقه مسئوليت كه مسئول با كمتر از پنج سال  و ارتقاي سالمت آموزش
براي كسب امتياز كامل از اين شاخص، داشتن سابقه مسئوليت باالي پنج سال يا گذراندن: باشدگذرانده 

و ارتقاي سالمت الزم است75حداقل  . درصد از دوره هاي مدون آموزش
و ارتقاي سالمت شامل دوره هاي زير است دوره هاي مدون* : آموزش
و ارتقاي سالمت-1  آشنايي با مفاهيم كليدي آموزش
 نيازسنجي آموزشي، طراحي برنامه آموزشي-2
و شيوه هاي آموزشي-3  روش ها
 ارزشيابي آموزشي-4
و الگو-5  آموزش سالمت مبتني بر نظريه
 آموزش همساناناصول-6
ي سالمتارتباط برااصول-7
 جلب حمايت همه جانبهاصول استفاده از راهبرد-8
از-9  بازاريابي اجتماعياصول استفاده

و تدوين پيام-10  اصول طراحي بسيج اطالع رساني آموزشي

تعداد كارشناسان شاغل در واحد با حداقل سه سال سابقه كار در واحد آموزش تناسب-7رديف
وضعيت كارشناسان آموزش تنها در محاسبه اين شاخص،:كارشناسان شاغل در واحدتعداد كل با سالمت 

درمدنظر)نه كارشناس مسئول واحد( سالمت و .مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شود است
درصد دوره هاي مدون75تعداد كارشناسان واحد آموزش سالمت كه بيش از تناسب-8رديف

و ارتقاي براي كسب امتياز كامل: تعداد كل كارشناسان شاغل در واحدبا سالمت را گذرانده اند آموزش
كه از سوي دفتر6درصد از دوره هاي مدون ذكر شده در توضيحات رديف75از اين شاخص، گذراندن بيش از 

و ارتقاي سالمت ابالغ مي شود ضروري است . آموزش
و آموزش تناسب-10رديف تعداد كارشناسان شاغل در واحد با مدرك تحصيلي بهداشت عمومي

مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شوددر:تعداد كل كارشناسان شاغل در واحدبا بهداشت 
شد امتياز كاملو  .داده خواهد

بهنسبت تعداد شهرستان هاي با حداقل يك نفر-11رديف كل تعداد كارشناس آموزش سالمت
.مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شوددر: شهرستان هاي تابعه
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: تناسب فضاي فيزيكي در اختيار واحد آموزش سالمت با تعداد كاركنان شاغل در واحد-12رديف
و بهداشت حرفه اي، حداقل فضاي فيزيكي براي هر نفر از  براساس ضوابط اعالم شده توسط واحدهاي گسترش

.متر مربع است6كارشناسان شاغل در واحد
وجود اشتراك فضاي فيزيكي:وجود فضاي فيزيكي اختصاصي براي واحد آموزش سالمت-13رديف

. واحد آموزش سالمت با ساير واحدها مانع از كسب امتياز كامل از اين شاخص خواهد شد
سال-14رديف و امكانات در اختيار واحد آموزش اين تناسب با درنظر گرفتن:متتناسب تجهيزات

و امكانات تعيين مي شود ولي دارا بودن حداقل يك دستگاه  و عرف رايج تجهيزات و امكانات محلي شرايط
. كامپيوتر به همراه امكان دسترسي به اينترنت براي كارشناسان واحد ضروري است

آموزش سالمت براساس دستور هزينه كرد منابع مالي اختصاص داده شده به برنامه هاي-15رديف
با بررسي مستندات مربوط به هزينه كرد منابع تخصيص يافته به واحد، وضعيت امتياز: خرج هاي ارسال شده

.اين شاخص مشخص خواهد شد
و ارتقاي سالمت در واحد-17رديف و:وجود بانك اطالعاتي مرتبط با آموزش بانك هاي منابع علمي

و كليه اطالعاتي شامل  و الكترونيك مرتبط با آموزش و نيز آرشيو رسانه هاي چاپي و الكترونيك منابع چاپي
. خواهد بود ارتقاي سالمت

امتياز اين:دانشگاه) راهبردي(وجود موضوعات آموزش سالمت در برنامه استراتژيك-18رديف
د و تاييد برنامه هاي آموزش سالمت شدشاخص با رويت برنامه راهبردي دانشگاه كه.ر آن داده خواهد درصورتي
. دانشگاه فاقد برنامه راهبردي است، مقداري براي اين شاخص ثبت نخواهد شد

و ارتقاي سالمت-20رديف :انجام نيازسنجي آموزشي براساس دستورالعمل ابالغ شده دفتر آموزش
و ارتقاي سالمت، درصورت انجام نيازسنجي آموزشي با الگوهايي به جز الگوي ابالغ شده توسط دفتر آموزش

و امتياز يك به آن تعلق مي گيرد . امتياز كامل داده نمي شود
اين كميته كه ممكن است نام:تشكيل كميته آموزش سالمت سطح ستاد معاونت بهداشتي-21رديف

و هاي ديگري مانند كم نيز بر خود ... يته فني آموزش سالمت، كميته آموزشي، كميته علمي آموزش سالمت
و با  و دبيري مسئول واحد آموزش سالمت داشته باشد، كميته اي است كه به رياست معاون بهداشتي دانشگاه

و هدف آن هماهنگ كردن حضور مسئوالن واحدهاي ستادي يا نمايندگان تام االختيار آنها تشكيل مي شود
. برنامه هاي آموزش سالمت در سطح ستاد معاونت است

امتيازي22اين سه شاخص در صورتي مورد توجه قرار مي گيرد كه واحد از شاخص رديف-26تا24رديف
شد. گرفته باشد . براي بررسي اين سه شاخص از صورتجلسات كميته هاي آموزش سالمت استفاده خواهد

و ضوابط انطباق مراحل-27رديف و اطالع رساني با استانداردها و توليد رسانه هاي آموزشي طراحي
و توليد رسانه: در ستادتعيين شده  انتظار مي رود در ستاد معاونت بهداشتي، فرايند مشخصي براي طراحي

و  ز، با تهيه فرايندي كه با نيازسنجي آغا. تعريف شده باشد... هاي آموزشي مانند پوستر، پمفلت، فيلم، كتابچه
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و ارزشيابي اثرات آن در گروه هدف و در نهايت به انتشار و پيش آزمون ادامه مي يابد محتوا، طراحي ساختار
و توليد حداقل. ختم مي شود و انطباق مراحل طراحي درصد رسانه هاي75در صورت وجود چنين فرايندي

را كميته. توليد شده با اين فرايند، امتياز كامل داده مي شود آموزش سالمت مي تواند خود چنين فرايندي
اگر چنين. مشخص كند يا كميته رسانه هاي آموزشي يا كميته انتشارات چنين كاري را برعهده داشته باشد

و توليد رسانه هاي آموزشي تعيين نكرده باشد،  كميته هايي وجود نداشته باشد يا فرايندي را براي طراحي
.ي تعلق نخواهد گرفتامتياز
به-30رديف و ارتقاي سالمت انتقال محتواي كارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط دفتر آموزش

انتقال محتواي كارگاه مي تواند از طريق برگزاري:كارشناسان آموزش سالمت حداكثر به فاصله سه ماه

و يا ارائه آنها در طي جلسات توجيهي يا جلسات هماهنگي با كارشناسان آموزش سالمت  كارگاه هاي مشابه،

ها. باشد بررسي صورتجلسات اين نشست ها يا گزارش هاي مربوط به كارگاه ها براي امتياز دادن به اين شاخص

. الزم است

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

.درصد برنامه نظارتي اجرا شده باشد، بلي عالمت زده مي شود75مواردي كه حداقل
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ها بهداشتي معاونت سالمت آموزش در واحد بروندادهاارزشيابي شاخص هاي  دانشگاه

مقدار عنوان شاخصرديف

 شاخص

 امتياز
)2-0(

 وزن
)3-1(

امتياز

 نهايي

نسبت تعداد كارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط واحد به تعداد1

 كل كارگاه هاي ابالغ شده توسط دفتر در يك سال اخير

3

يك2 نسبت تعداد كارشناسان آموزش سالمت شركت كننده در هر

كل از كارگاه هاي آموزشي ابالغ شده توسط دفتر به تعداد

 كارشناسان آموزش سالمت در يك سال اخير

3

نسبت تعداد كارشناسان ستادي شركت كننده در هر يك از كارگاه3

هاي آموزشي ابالغ شده توسط دفتر به تعداد كل كارشناسان

 ستادي در يك سال اخير

2

نسبت برنامه هاي آموزشي ستادي ارزشيابي شده به كل برنامه4

 ماه گذشته6آموزشي اجرا شده در طي هاي

3

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي ساير واحدها كه با مشاوره هاي5

و اجرا شده است به تعداد كل فني واحد آموزش سالمت طراحي

 ماه گذشته6برنامه هاي آموزشي در طي 

3

نسبت برنامه هاي بسيج اطالع رساني آموزشي ارزشيابي شده به6

تعداد كل برنامه هاي بسيج كه توسط واحد يا با مشاركت آن در

 ماه گذشته اجرا شده است6طي 

3

كتابچه، پوستر، پمفلت،(نسبت تعداد عناوين رسانه هاي آموزشي7

در) كليپ، فيلم ارزشيابي شده به تعداد كل رسانه هاي توليد شده

 ماه گذشته6طي 

3

كل8 نسبت تعداد پژوهش هاي كاربردي آموزش سالمت به تعداد

 ماه گذشته6پژوهش هاي انجام شده در ستاد در طي 

1

نسبت تعداد جلسات كميته آموزش سالمت تشكيل شده در ستاد9

 ماه گذشته6به تعداد جلسات پيش بيني شده در طي 

2

سالمت به تعداد كلنسبت تعداد مصوبات اجرا شده كميته آموزش10

 ماه گذشته6مصوبات در طي

3



١٨ 

نسبت تعداد نظارت انجام شده بر فعاليت آموزش سالمت مراكز11

ماه گذشته6بهداشت تابعه به تعداد كل نظارت پيش بيني شده در

2

نسبت تعداد مراكز بهداشت نظارت شده به كل مراكز بهداشت12

 ماه گذشته6تحت پوشش در

2

و(علمي منابع نسبت تعداد 13 شامل كتاب، كتابچه، جزوه آموزشي

توليد شده با مسئوليت يا مشاركت واحد آموزش سالمت) سي دي

 ماه گذشته6به تعداد كل منابع توليد شده در ستاد در 

2

و نمايشگاه ها(نسبت برنامه هاي مناسبتي14 اجرا)مانند همايش ها

و يا مشاركت واحد آموزش سالمت به تعداد كل شده با مسئوليت

 ماه گذشته6اين برنامه ها در طي 

2

و نمايشگاه ها(نسبت برنامه هاي مناسبتي15 اجرا)مانند همايش ها

شده با هماهنگي هاي بين بخشي به تعداد كل اين برنامه ها در

 ماه گذشته6طي 

2

نسبت تعداد برنامه هاي آموزش عمومي مشترك با رسانه هاي 16

جمعي منطقه به تعداد كل برنامه هاي آموزش سالمت عمومي در 

 ماه گذشته6طي 

2
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يارزشيابي بروندادها شاخص هايدستورالعمل تكميل
 واحد آموزش سالمت معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي

و تعيين مقدار نسبت مشخص مي شود مخرجو با درج صورت مقدار شاخص• . كسر
 موارد،2 امتياز كامل مواردبه.ستا2 حداكثر امتيازو صفر جدولدر شاخصهر براي امتياز حداقل•

.گيردمي تعلق0 امتياز صفر مواردو1 امتياز ناقص
.است ثابتي مقدارو شدهدهادآنبه شاخصهر اهميت براساسكه است ضريبي شاخصزنو•
. است شاخص وزندر امتياز مقدار ضرب حاصل نهايي متيازا•

توسط واحد به تعداد كل كارگاه هاي ابالغ نسبت تعداد كارگاه هاي آموزشي برگزار شده-1 رديف
طي بايد در واحد آموزش سالمت اين شاخص، از امتياز كامل كسب براي:شده توسط دفتر در يك سال اخير

در صورت برگزاري.را برگزار كرده باشد كارگاه هاي ابالغ شده توسط دفتردرصد75يك سال گذشته حداقل 
ها75تا 25 از1امتياز درصد كارگاه .خواهد گرفت0درصد امتياز25و كمتر

نسبت تعداد كارشناسان آموزش سالمت شركت كننده در هر يك از كارگاه هاي آموزشي-2رديف
براي تعيين اين:ابالغ شده توسط دفتر به تعداد كل كارشناسان آموزش سالمت در يك سال اخير

در صورتي كه در هر كارگاه. به تفكيك محاسبه شودكارگاه آموزشي شاخص، الزم است نسبت فوق براي هر 
شد2حضور داشته باشند امتياز آموزش سالمت درصد از كارشناسان75آموزشي، حداقل  شركت. داده خواهد

از1در هر كارگاه، امتياز آموزش سالمت درصد كارشناسان75تا 25 شد0درصد امتياز25و كمتر .داده خواهد
نسبت تعداد كارشناسان ستادي شركت كننده در هر يك از كارگاه هاي آموزشي ابالغ شده-3يف رد

براي تعيين اين شاخص، الزم است نسبت: توسط دفتر به تعداد كل كارشناسان ستادي در يك سال اخير
از75قل در صورتي كه در هر كارگاه آموزشي، حدا. فوق براي هر كارگاه آموزشي به تفكيك محاسبه شود درصد

شد2كارشناسان ستادي حضور داشته باشند امتياز  در75تا25شركت. داده خواهد درصد كارشناسان ستادي
از1هر كارگاه، امتياز  شد0درصد امتياز25و كمتر .داده خواهد

درستادي نسبت برنامه هاي آموزشي-4رديف  ارزشيابي شده به كل برنامه هاي آموزشي اجرا شده
كه: ماه گذشته6 طي با بررسي مستندات ارزشيابي برنامه هاي آموزشي برگزار شده در سطح ستاد، در صورتي

شد2درصد باشد، امتياز كامل75حداقل نسبت فوق درصد75تا25در ارزشيابيوجود مستندات. داده خواهد
ازدرو1برنامه هاي آموزشي اجرا شده، امتياز  شد0امتيازدموار درصد25كمتر .داده خواهد

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي ساير واحدها كه با مشاوره هاي فني واحد آموزش سالمت-5رديف
و اجرا شده است به تعداد كل برنامه هاي آموزشي در طي  شاخص، براي اين: ماه گذشته6طراحي
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و يا جلسات مشورتي مستندات مربوط به ارائه مشاوره هاي فني آموزش سالمت شامل تعداد مراجعات حضوري
در صورت. انجام شده است، بررسي مي شود كه با هدف ارائه مشاوره هاي فني براي طراحي مداخالت آموزشي

شد2درصد باشد، امتياز كامل75حداقل وجود چنين مستنداتي براي  75تا25مستندات براي. داده خواهد
از1ز درصد برنامه هاي آموزشي، امتيا شد0درصد موارد امتياز25و در كمتر .داده خواهد

نسبت برنامه هاي بسيج اطالع رساني آموزشي ارزشيابي شده به تعداد كل برنامه هاي-6رديف
به: ماه گذشته اجرا شده است6بسيج كه توسط واحد يا با مشاركت آن در طي  اين براي امتيازدهي

درصد برنامه هاي بسيج هاي اطالع رساني آموزشي مستندات ارزشيابي75انتظار مي رود حداقل براي شاخص، 
از1درصد برنامه هاي آموزشي، امتياز75تا25مستندات براي. وجود داشته باشد درصد موارد25و در كمتر

شد0امتياز  .داده خواهد
ها-7رديف ارزشيابي) كتابچه، پوستر، پمفلت، كليپ، فيلم(آموزشيي نسبت تعداد عناوين رسانه

با بررسي مستندات ارزشيابي ميزان تاثير: ماه گذشته6شده به تعداد كل رسانه هاي توليد شده در طي 
2درصد باشد، امتياز كامل75حداقل هر عنوان از رسانه هاي آموزشي توليد شده، در صورتي كه نسبت فوق

از1درصد رسانه هاي آموزشي اجرا شده، امتياز75تا25ارزشيابي. داده خواهد شد درصد25و نسبت كمتر
شد0امتياز  .داده خواهد
در-8رديف نسبت تعداد پژوهش هاي كاربردي آموزش سالمت به تعداد كل پژوهش هاي انجام شده

شده در ستاد براي اين شاخص، كليه مستندات مربوط به پژوهش هاي انجام: ماه گذشته6ستاد در طي 
از. حوزه آموزش سالمت بررسي خواهد شد با توجه به ماهيت برنامه هاي آموزش سالمت انتظار مي رود بيش

.درصد پژوهش هاي كاربردي ستادي به آموزش سالمت تعلق داشته باشد 20
نسبت تعداد جلسات كميته آموزش سالمت تشكيل شده در ستاد به تعداد جلسات پيش-9رديف
بررسي صورتجلسات مربوط به كميته آموزش سالمت ستاد معاونت براي: ماه گذشته6شده در طي بيني 

به. تعيين صورت نسبت فوق ضروري است با توجه به اين كه انتظار مي رود جلسات كميته آموزش سالمت
ام75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل صورت ماهانه برگزار شود، نسبت  و نسبت1تياز درصد

.خواهد داشت0درصد امتياز25كمتر از
طي-10رديف ماه6نسبت تعداد مصوبات اجرا شده كميته آموزش سالمت به تعداد كل مصوبات در
و بررسي نتايج:گذشته براي تعيين اين تعداد، بررسي صورتجلسات كميته هاي آموزش سالمت تشكيل شده

درصد75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل نسبت.م استاقدامات مربوط به هر مصوبه الز
از1امتياز  .خواهد داشت0درصد امتياز25و نسبت كمتر
به تعداد كل نسبت تعداد نظارت انجام شده بر فعاليت آموزش سالمت مراكز بهداشت تابعه-11رديف

با بررسي برنامه نظارت بر فعاليت هاي آموزش سالمت مراكز: ماه گذشته6در نظارت پيش بيني شده 
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و مستندات مربوطه، نسبت 1درصد امتياز75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل بهداشت تابعه
.خواهد داشت0درصد امتياز25و نسبت كمتر از

ماه6تحت پوششدر نسبت تعداد مراكز بهداشت نظارت شده به كل مراكز بهداشت-11رديف
و مستندات مربوطه، نسبت: گذشته با بررسي برنامه نظارت بر فعاليت هاي آموزش سالمت مراكز بهداشت تابعه
از1درصد امتياز75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل  0درصد امتياز25و نسبت كمتر

.خواهد داشت
دي(علمي منابع نسبت تعداد-13رديف و سي با) شامل كتاب، كتابچه، جزوه آموزشي توليد شده

با:ماه گذشته6مسئوليت يا مشاركت واحد آموزش سالمت به تعداد كل منابع توليد شده در ستاد در 
يا75حداقل توجه به ماهيت برنامه هاي آموزش سالمت انتظار مي رود درصد منابع علمي ستاد با مسئوليت

75تا25نسبت بين. خواهد بود2در اين صورت امتياز شاخص. سالمت توليد شده باشد مشاركت واحد آموزش
از1درصد امتياز .خواهد داشت0درصد امتياز25و نسبت كمتر

ها(نسبت برنامه هاي مناسبتي-14رديف و نمايشگاه يا) مانند همايش ها و اجرا شده با مسئوليت
با توجه به ماهيت برنامه: ماه گذشته6مشاركت واحد آموزش سالمت به تعداد كل اين برنامه ها در طي 

واحد آموزش درصد برنامه هاي مناسبتي با مسئوليت يا مشاركت75حداقل هاي آموزش سالمت انتظار مي رود 
و1درصد امتياز75تا25نسبت بين. خواهد بود2در اين صورت امتياز شاخص. سالمت توليد شده باشد

.خواهد داشت0درصد امتياز25نسبت كمتر از
ها(نسبت برنامه هاي مناسبتي-15رديف و نمايشگاه اجرا شده با هماهنگي هاي) مانند همايش ها

در:ماه گذشته6اين برنامه ها در طي بين بخشي به تعداد كل  با توجه به ماهيت برنامه هاي مناسبتي
در. درصد برنامه هاي مناسبتي با هماهنگي هاي بين بخشي اجرا شود75حداقل حوزه سالمت، انتظار مي رود 

از1درصد امتياز75تا25نسبت بين. خواهد بود2اين صورت امتياز . دارد0از درصد امتي25و نسبت كمتر
و تفاهم نامه ها ضرورت دارد .بررسي مستندات مربوط به چنين هماهنگي هايي مانند صورتجلسات

كل-16رديف نسبت تعداد برنامه هاي آموزش عمومي مشترك با رسانه هاي جمعي منطقه به تعداد
با: ماه گذشته6برنامه هاي آموزش سالمت عمومي در طي  از آنجا كه برنامه هاي اطالع رساني مشترك

رسانه هاي جمعي در بسياري از دانشگاه ها برعهده واحدهاي روابط عمومي است، در اين شاخص تنها برنامه 
و مستندات آن بررسي مي شود انتظار مي رود. هاي آموزشي مشترك با اين رسانه ها مورد توجه قرار مي گيرد

هاي آموزش سالمت عمومي به صورت مشترك با رسانه هاي جمعي منطقه مانند راديو، درصد برنامه75حداقل 
و روزنامه ها اجرا شود 1درصد امتياز75تا25نسبت بين. خواهد بود2در اين صورت امتياز. تلويزيون، مجالت

ما. دارد0درصد امتياز25و نسبت كمتر از و بررسي مستندات مربوط به چنين همكاري هايي نند صورتجلسات
.تفاهم نامه ها ضرورت دارد
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و فرآيندها در واحدا ها سالمت آموزش بزار پايش دروندادها مراكز بهداشت شهرستان  

 وزن خير بلي محور پايشرديف
)3-1(

 امتياز

2 تناسب تعداد كارشناسان شاغل در واحد با تعداد پست سازماني واحد1

2سازماني واحد با تعداد مراكز بهداشتي درماني تابعهتناسب تعداد پست2

2 تناسب تعداد كارشناسان شاغل در واحد با تعداد مراكز بهداشتي درماني تابعه3

تناسب تعداد پست هاي سازماني واحد كه در اختيار كارشناسان شاغل در4
 واحد است به تعداد كل پست هاي سازماني واحد

1

تعداد كارشناسان شاغل در واحد كه فقط وظايف آموزش سالمت راتناسب5
 انجام مي دهند به تعداد كل كارشناسان شاغل در واحد

2

يا6 وجود كارشناس مسئول واحد با حداقل دو سال سابقه مسئوليت واحد يا
75وجود كارشناس مسئول با كمتر از دو سال سابقه مسئوليت كه بيش از 

و ارتقاي سالمت را گذرانده باشد  درصد دوره هاي مدون آموزش

3

كار درتناسب تعداد كارشناسان شاغل در واحد داراي حداقل دو سال سابقه7
 واحد آموزش سالمت با تعداد كل كارشناسان واحد

2

درصد دوره75تناسب تعداد كارشناسان واحد آموزش سالمت كه بيش از8
و ارتقاي سالمت را گذرانده اند با تعداد كل كارشناسان هاي مدون آموزش

 شاغل در واحد

3

وتناسب تعداد كارشناسان شاغل در واحد با مدرك9 تحصيلي بهداشت عمومي
 آموزش بهداشت با تعداد كل كارشناسان شاغل در واحد

1

تناسب تعداد مراكز بهداشتي درماني داراي رابط آموزش سالمت با تعداد كل10
 مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش

3

تناسب فضاي فيزيكي در اختيار واحد آموزش سالمت با تعداد كاركنان شاغل11
 در واحد

2

2 وجود فضاي فيزيكي اختصاصي براي واحد آموزش سالمت 12

و امكانات در اختيار واحد آموزش سالمت13 2تناسب تجهيزات

آموزش سالمت هزينه كرد منابع مالي اختصاص داده شده به برنامه هاي 14
براساس دستور خرج هاي ارسال شده

2

1 وجود شرح وظايف مدون در واحد آموزش سالمت 15

و ارتقاي سالمت در16 و بانك هاي اطالعاتي مرتبط با آموزش وجود منابع علمي
 واحد

3

3وجود برنامه عملياتي ساالنه در واحد آموزش سالمت17

3جمع بندي نيازسنجي آموزشي انجام شده در مراكز تحت پوشش براساس18
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دستورالعمل هاي ابالغ شده از سوي معاونت بهداشتي دانشگاه

3 تدوين برنامه عملياتي آموزش سالمت براساس نتايج نيازسنجي آموزشي 19

3اجراي برنامه عملياتي آموزش سالمت مطابق با جدول زمان بندي20

3تشكيل كميته آموزش سالمت در سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان21

و تصميم گيري درباره آنها 22 و مداخالت آموزش سالمت بررسي كليه برنامه ها
در اين كميته

3

و يا نماينده تام االختيار او در تمام 23 حضور رييس مركز بهداشت شهرستان
جلسات كميته

2

و يا نمايندگان تام االختيار آنها در تمام حضور 24 مسئوالن واحدهاي ستادي
جلسات كميته

2

با 25 و اطالع رساني و توليد رسانه هاي آموزشي انطباق مراحل طراحي
و ضوابط تعيين شده توسط كميته آموزش سالمت استانداردها

3

2 مشاركت واحد آموزش سالمت در اجراي مداخالت آموزشي ساير واحدها 26

3نظارت بر ارزشيابي برنامه هاي آموزشي اجرا شده در ستاد27

انتقال محتواي كارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط واحد آموزش سالمت28
و رابطين آموزشي مراكز معاونت بهداشتي به كارشناسان آموزش سالمت

 حداكثر به فاصله سه ماه

2

وجود برنامه زمان بندي براي نظارت بر فعاليت هاي آموزشي واحدهاي تحت29
 پوشش مركز بهداشت شهرستان

2

2انجام نظارت بر مراكز بهداشتي درماني تابعه مطابق با جدول زمان بندي30

2 انجام نظارت بر واحدهاي تابعه شهرستان با استفاده از چك ليست 31

تشكيل جلسات هماهنگي رابطين آموزشي مراكز بهداشتي درماني تابعه32
 حداقل هر سه ماه يك بار

2

و33 و اجراي مداخالت آموزش سالمت براي اجرا در مكان هاي عمومي طراحي
ترمينال ها، فرودگاه ها، مراكز خريد، فروشگاه مانند(مراكز تجمع مخاطبان

و   ...)هاي زنجيره اي

2
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و فرآيندها  دستورالعمل تكميل چك ليست پايش دروندادها
 واحد آموزش سالمت مراكز بهداشت شهرستان ها

و امتيازمحدوده• . تعلق مي گيرد0خير امتيازو1 به بلي امتياز. است1براي هر محور صفر
كههر اهميت براساس است ضريبي شاخص وزن• .است ثابت براي هر محور چك ليست شاخص
در حاصل ضرب مقدار امتياز نهايي امتياز• .است وزن كسب شده

در:تعداد پست سازماني واحدبا تعداد كارشناسان شاغل در واحد تناسب-1رديف مواردي كه اين تنها
و بيشتر از يك باشد، بلي عالمت زده شود . نسبت يك

 با توجه به استاندارد:تعداد مراكز بهداشتي درماني تابعهباتعداد پست سازماني واحد تناسب-2رديف
:بلي يا خير را عالمت بزنيد پيشنهادي زير براي اين شاخص،

با- الف  پست سازمانييك حداقل:ي درمانيمركز بهداشت5حداكثر0مراكز بهداشت
 دو پست سازماني حداقل: مركز بهداشتي درماني14تا6با بهداشتي هاي معاونت-ب
از هاي معاونت-ج  پست سازمانيسه حداقل: مركز بهداشتي درماني15بهداشتي داراي بيش

ب تناسب-3رديف به: تعداد مراكز بهداشتي درماني تابعهاتعداد كارشناسان شاغل در واحد با توجه
:بلي يا خير را عالمت بزنيد پيشنهادي زير براي اين شاخص، استاندارد

با- الف )مسئول واحد است كه همان كارشناس(نفريك حداقل:مركز بهداشتي درماني5تا0مراكز بهداشت
يك نفر كارشناس به همراه(نفردو حداقل:درمانيمركز بهداشتي14تا6با بهداشتي هاي معاونت-ب

)كارشناس مسئول
از هاي معاونت-ج دو نفر كارشناس به همراه(نفرسه حداقل مركز بهداشتي درماني15بهداشتي داراي بيش

)كارشناس مسئول
ب تناسب-4رديف اتعداد پست هاي سازماني واحد كه در اختيار كارشناسان شاغل در واحد است

در: تعداد كل پست هاي سازماني واحد . مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شود تنها
را تناسب-5رديف تعداد كارشناسان شاغل در واحد كه فقط وظايف مربوط به واحد آموزش سالمت

ط با آموزش تعداد كارشناساني كه وظايف غيرمرتب:تعداد كل كارشناسان شاغل در واحدبا انجام مي دهند 
در. سالمت را برعهده دارند از صورت اين نسبت كم خواهد شد مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت تنها

.زده شود
وجود كارشناس مسئول واحد با حداقل دو سال سابقه مسئوليت واحد يا يا وجود كارشناس-6رديف

و ارتقاي*دوره هاي مدوندرصد75مسئول با كمتر از دو سال سابقه مسئوليت كه بيش از  آموزش
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يا: باشدسالمت را گذرانده براي كسب امتياز كامل از اين شاخص، داشتن سابقه مسئوليت باالي پنج سال
و ارتقاي سالمت الزم است75گذراندن حداقل  . درصد از دوره هاي مدون آموزش

و ارتقاي سالمت شامل دوره هاي زير است دوره هاي مدون* : آموزش
و ارتقاي سالمت-1  آشنايي با مفاهيم كليدي آموزش
 نيازسنجي آموزشي، طراحي برنامه آموزشي-2
و شيوه هاي آموزشي-3  روش ها
 ارزشيابي آموزشي-4
و الگو-5  آموزش سالمت مبتني بر نظريه
 اصول آموزش همسانان-6
ي سالمتاصول ارتباط برا-7
 اصول استفاده از راهبرد جلب حمايت همه جانبه-8
 اصول استفاده از بازاريابي اجتماعي-9

و تدوين پيام-10  اصول طراحي بسيج اطالع رساني آموزشي
تعداد كارشناسان شاغل در واحد داراي حداقل دو سال سابقه كار در واحد آموزش تناسب-7رديف

نه(در محاسبه اين شاخص، تنها وضعيت كارشناسان آموزش سالمت:سالمت به تعداد كل كارشناسان واحد
در) كارشناس مسئول واحد و .مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شود مدنظر است

از اسبتن-8رديف درصد دوره هاي مدون75تعداد كارشناسان واحد آموزش سالمت كه بيش
و ارتقاي سالمت را گذرانده اند  براي كسب امتياز كامل: تعداد كل كارشناسان شاغل در واحدبا آموزش

كه از سوي دفتر6درصد از دوره هاي مدون ذكر شده در توضيحات رديف75از اين شاخص، گذراندن بيش از 
و ارتقاي سالمت ابالغ مي شود ضروري است . آموزش

و آموزش تناسب-9رديف تعداد كارشناسان شاغل در واحد با مدرك تحصيلي بهداشت عمومي
مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شوددر:تعداد كل كارشناسان شاغل در واحدبا بهداشت 

.و امتياز كامل داده خواهد شد
با تعداد كل مراكز تناسب تعداد مراكز بهداشتي درماني داراي رابط آموزش سالمت-10رديف

.مواردي كه اين نسبت يك باشد، بلي عالمت زده شوددر:بهداشتي درماني تحت پوشش
: تناسب فضاي فيزيكي در اختيار واحد آموزش سالمت با تعداد كاركنان شاغل در واحد-11رديف

از براساس ضوابط اعالم و بهداشت حرفه اي، حداقل فضاي فيزيكي براي هر نفر شده توسط واحدهاي گسترش
.متر مربع است6كارشناسان شاغل در واحد 

وجود اشتراك فضاي فيزيكي:وجود فضاي فيزيكي اختصاصي براي واحد آموزش سالمت-12رديف
.واحد آموزش سالمت با ساير واحدها مانع از كسب مقدار كامل امتياز خواهد شد
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و امكانات در اختيار واحد آموزش سالمت-13رديف اين تناسب با درنظر گرفتن:تناسب تجهيزات
ب و امكانات تعيين مي شود ولي دارا و عرف رايج تجهيزات و امكانات محلي ودن حداقل يك دستگاه شرايط

. كامپيوتر به همراه امكان دسترسي به اينترنت براي كارشناسان واحد ضروري است
هزينه كرد منابع مالي اختصاص داده شده به برنامه هاي آموزش سالمت براساس دستور-14رديف

به:خرج هاي ارسال شده واحد، وضعيت امتياز با بررسي مستندات مربوط به هزينه كرد منابع تخصيص يافته
.اين شاخص مشخص خواهد شد

و ارتقاي سالمت در واحد-16رديف و بانك هاي اطالعاتي مرتبط با آموزش منابع:وجود منابع علمي
و الكترونيك مرتبط با  و نيز آرشيو رسانه هاي چاپي و الكترونيك و بانك هاي اطالعاتي شامل منابع چاپي علمي

خ و ارتقاي سالمت .واهد بودآموزش
جمع بندي نيازسنجي آموزشي انجام شده در مراكز تحت پوشش براساس دستورالعمل-18رديف

جز:هاي ابالغ شده از سوي معاونت بهداشتي دانشگاه درصورت انجام نيازسنجي آموزشي با الگوهايي به
.الگوي ابالغ شده توسط معاونت بهداشتي دانشگاه، امتياز كامل داده نمي شود

اين كميته كه ممكن:تشكيل كميته آموزش سالمت سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان-21رديف
و  نيز بر ... است نام هاي ديگري مانند كميته فني آموزش سالمت، كميته آموزشي، كميته علمي آموزش سالمت

و دبيري مسئو ل واحد آموزش خود داشته باشد، كميته اي است كه به رياست رييس مركز بهداشت شهرستان
و هدف آن و با حضور مسئوالن واحدهاي ستادي يا نمايندگان تام االختيار آنها تشكيل مي شود سالمت

. هماهنگ كردن برنامه هاي آموزش سالمت در سطح ستاد معاونت است
امتيازي22اين سه شاخص در صورتي مورد توجه قرار مي گيرد كه واحد از شاخص رديف-24تا22رديف

شد. رفته باشدگ . براي بررسي اين سه شاخص از صورتجلسات كميته هاي آموزش سالمت استفاده خواهد
و ضوابط-25رديف و اطالع رساني با استانداردها و توليد رسانه هاي آموزشي انطباق مراحل طراحي

انتظار مي رود در ستاد معاونت بهداشتي، فرايند مشخصي براي: تعيين شده توسط كميته آموزش سالمت
و  و توليد رسانه هاي آموزشي مانند پوستر، پمفلت، فيلم، كتابچه با. تعريف شده باشد... طراحي فرايندي كه

و ارزشيابي و در نهايت به انتشار و پيش آزمون ادامه مي يابد  نيازسنجي آغاز، با تهيه محتوا، طراحي ساختار
و توليد حداقل. اثرات آن در گروه هدف ختم مي شود و انطباق مراحل طراحي در صورت وجود چنين فرايندي

كميته آموزش سالمت مي تواند خود. درصد رسانه هاي توليد شده با اين فرايند، امتياز كامل داده مي شود 75
تشارات چنين كاري را برعهده داشته چنين فرايندي را مشخص كند يا كميته رسانه هاي آموزشي يا كميته ان

و توليد رسانه هاي آموزشي تعيين. باشد اگر چنين كميته هايي وجود نداشته باشد يا فرايندي را براي طراحي
. نكرده باشد، امتيازي تعلق نخواهد گرفت

سال-28رديف و ارتقاي مت به انتقال محتواي كارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط دفتر آموزش

و رابطين آموزشي مراكز حداكثر به فاصله سه ماه انتقال محتواي كارگاه:كارشناسان آموزش سالمت
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و يا ارائه آنها در طي جلسات توجيهي يا جلسات هماهنگي با مي تواند از طريق برگزاري كارگاه هاي مشابه،

ش هاي مربوط به كارگاه ها براي بررسي صورتجلسات اين نشست ها يا گزار. كارشناسان آموزش سالمت باشد

. امتياز دادن به اين شاخص ها الزم است

در مواردي كه حداقل:مطابق با جدول زمان بندي تابعه شهرستان انجام نظارت بر واحدهاي-31رديف

.درصد برنامه نظارتي اجرا شده باشد، بلي عالمت زده مي شود 75
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ها سالمت آموزش در واحد بروندادهاارزشيابي شاخص هاي  مراكز بهداشت شهرستان

مقدار عنوان شاخصرديف

 شاخص

 امتياز
)2-0(

 وزن
)3-1(

امتياز

 نهايي

نسبت تعداد كارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط واحد به1

 تعداد كل كارگاه هاي ابالغ شده در يك سال اخير

3

نسبت تعداد كاركنان محيطي شركت كننده در هر يك از كارگاه2

هاي آموزشي ابالغ شده به تعداد كل كاركنان محيطي در يك 

 سال اخير 

3

نسبت تعداد كارشناسان ستادي شركت كننده در هر يك از3

كارگاه هاي آموزشي ابالغ شده به تعداد كل كارشناسان ستادي

 در يك سال اخير

2

نسبت برنامه هاي آموزشي ستادي ارزشيابي شده به كل برنامه4

 ماه گذشته6هاي آموزشي اجرا شده در طي

3

ساير واحدها كه باستادينسبت تعداد برنامه هاي آموزشي5

و اجرا شده است مشاوره هاي فني واحد آموزش سالمت طراحي

 ماه گذشته6به تعداد كل برنامه هاي آموزشي در طي 

3

نسبت برنامه هاي بسيج اطالع رساني آموزشي ارزشيابي شده به6

تعداد كل برنامه هاي بسيج كه توسط واحد يا با مشاركت آن در

 ماه گذشته اجرا شده است6طي 

3

كتابچه، پوستر، پمفلت،(نسبت تعداد عناوين رسانه هاي آموزشي7

در ارزشيابي شده به تعداد كل رسانه) كليپ، فيلم هاي توليد شده

 ماه گذشته6طي 

3

كل8 نسبت تعداد پژوهش هاي كاربردي آموزش سالمت به تعداد

 ماه گذشته6پژوهش هاي انجام شده در ستاد در طي 

1

نسبت تعداد جلسات كميته آموزش سالمت تشكيل شده در ستاد9

 ماه گذشته6به تعداد جلسات پيش بيني شده در طي 

2

نسبت تعداد مصوبات اجرا شده كميته آموزش سالمت به تعداد10

 ماه گذشته6كل مصوبات در طي

3
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نسبت تعداد نظارت انجام شده بر فعاليت هاي آموزش سالمت11

مراكز بهداشتي درماني تابعه به تعداد كل نظارت هاي پيش بيني

 ماه گذشته6شده در 

2

درماني نظارت شده به تعداد كل نسبت تعداد مراكز بهداشتي 12

 ماه گذشته6مراكز تحت پوشش در 

2

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي اجرا شده با مشاركت واحد13

آموزش سالمت در محيط هاي آموزشي به تعداد كل اين برنامه ها

 ماه گذشته6در 

2

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي اجرا شده با مشاركت واحد 14

آموزش سالمت در محيط هاي كار به تعداد كل اين برنامه ها در 

 ماه گذشته6

2

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي اجرا شده با مشاركت واحد 15

آموزش سالمت در مكان هاي عمومي به تعداد كل اين برنامه ها 

 ماه گذشته6در 

2

و(علميمنابعنسبت تعداد16 شامل كتاب، كتابچه، جزوه آموزشي

توليد شده با مسئوليت يا مشاركت واحد آموزش سالمت) سي دي

 ماه گذشته6به تعداد كل منابع توليد شده در ستاد در 

2

و نمايشگاه ها(نسبت برنامه هاي مناسبتي17 اجرا)مانند همايش ها

و يا مشاركت واحد آموزش سالمت به تعداد كل شده با مسئوليت

 ماه گذشته6اين برنامه ها در طي 

2

ها(نسبت برنامه هاي مناسبتي 18 و نمايشگاه اجرا) مانند همايش ها

شده با هماهنگي هاي بين بخشي به تعداد كل اين برنامه ها در 

 ماه گذشته6طي 

2
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يارزشيابي بروندادهاشاخص هاي دستورالعمل تكميل
 واحد آموزش سالمت مراكز بهداشت شهرستان ها

و تعيين مقدار نسبت مشخص مي شود مخرجو با درج صورت مقدار شاخص• . كسر
 موارد،2 امتياز كامل مواردبه.ستا2 حداكثر امتيازو صفر جدولدر شاخصهر براي امتياز حداقل•

.گيردمي تعلق0 امتياز صفر مواردو1 امتياز ناقص
.است ثابتي مقدارو شدهدهادآنبه شاخصهر اهميت براساسكه است ضريبي شاخص وزن•
. است شاخص وزندر امتياز مقدار ضرب حاصل نهايي امتياز•

نسبت تعداد كارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط واحد به تعداد كل كارگاه هاي ابالغ-1 رديف
براي كسب امتياز كامل از اين شاخص، واحد آموزش سالمت بايد در طي يك سال:شده در يك سال اخير

در صورت برگزاري. را برگزار كرده باشدمعاونت بهداشتي درصد كارگاه هاي ابالغ شده توسط75گذشته حداقل 
از1درصد كارگاه ها امتياز75تا 25 .خواهد گرفت0درصد امتياز25و كمتر

به شركت كننده در هر يك از كارگاه هاي آموزشي ابالغ شده كنان محيطيد كارنسبت تعدا-2رديف
براي تعيين اين شاخص، الزم است نسبت فوق براي هر كارگاه:در يك سال اخيركاركنان محيطي تعداد كل 

درصد از كاركنان محيطي75در صورتي كه در هر كارگاه آموزشي، حداقل. آموزشي به تفكيك محاسبه شود
و رابطين آموزشي( شد2مراكز حضور داشته باشند امتياز كامل) شامل پزشكان 75تا25شركت. داده خواهد

از1درصد كاركنان محيطي در هر كارگاه، امتياز شد0درصد امتياز25و كمتر .داده خواهد
ابالغ شده نسبت تعداد كارشناسان ستادي شركت كننده در هر يك از كارگاه هاي آموزشي-3رديف

هر: به تعداد كل كارشناسان ستادي در يك سال اخير براي تعيين اين شاخص، الزم است نسبت فوق براي
درصد از كارشناسان75در صورتي كه در هر كارگاه آموزشي، حداقل. كارگاه آموزشي به تفكيك محاسبه شود

شد2ستادي حضور داشته باشند امتياز  درصد كارشناسان ستادي در هر كارگاه،75تا25شركت. داده خواهد
از1امتياز  شد0درصد امتياز25و كمتر .داده خواهد
ارزشيابي شده به كل برنامه هاي آموزشي اجرا شده در ستادي نسبت برنامه هاي آموزشي-4رديف

كه با بررسي مستندات ارزشيابي برنامه هاي آموزشي برگزار شده در سطح ستاد،: ماه گذشته6طي  در صورتي
شد2درصد باشد، امتياز كامل75حداقل نسبت فوق در. داده خواهد درصد75تا25وجود مستندات ارزشيابي

از1برنامه هاي آموزشي اجرا شده، امتياز  شد0درصد موارد امتياز25و در كمتر .داده خواهد
با مشاوره هاي فني واحد آموزش ساير واحدها كه ستادي نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي-5رديف

و اجرا شده است به تعداد كل برنامه هاي آموزشي در طي   براي اين: ماه گذشته6سالمت طراحي
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و يا جلسات شاخص، مستندات مربوط به ارائه مشاوره هاي فني آموزش سالمت شامل تعداد مراجعات حضوري
در. انجام شده است، بررسي مي شود مداخالت آموزشيمشورتي كه با هدف ارائه مشاوره هاي فني براي طراحي 

شد2درصد باشد، امتياز كامل75حداقل صورت وجود چنين مستنداتي براي 25مستندات براي. داده خواهد
از1درصد برنامه هاي آموزشي، امتياز75تا شد0درصد موارد امتياز25و در كمتر .داده خواهد

ب-6رديف سيج اطالع رساني آموزشي ارزشيابي شده به تعداد كل برنامه هاي نسبت برنامه هاي
به: ماه گذشته اجرا شده است6بسيج كه توسط واحد يا با مشاركت آن در طي  اين براي امتيازدهي

درصد برنامه هاي بسيج هاي اطالع رساني آموزشي مستندات ارزشيابي75شاخص، انتظار مي رود حداقل براي 
از1درصد برنامه هاي آموزشي، امتياز75تا25مستندات براي.دوجود داشته باش درصد موارد25و در كمتر

شد0امتياز  .داده خواهد
ها-7رديف ارزشيابي) كتابچه، پوستر، پمفلت، كليپ، فيلم(آموزشيي نسبت تعداد عناوين رسانه

بررسي مستندات ارزشيابي ميزان تاثيربا: ماه گذشته6شده به تعداد كل رسانه هاي توليد شده در طي 
2درصد باشد، امتياز كامل75حداقل هر عنوان از رسانه هاي آموزشي توليد شده، در صورتي كه نسبت فوق

از1درصد رسانه هاي آموزشي اجرا شده، امتياز75تا25ارزشيابي. داده خواهد شد درصد25و نسبت كمتر
شد0امتياز  .داده خواهد
در-8رديف نسبت تعداد پژوهش هاي كاربردي آموزش سالمت به تعداد كل پژوهش هاي انجام شده

براي اين شاخص، كليه مستندات مربوط به پژوهش هاي انجام شده در ستاد: ماه گذشته6ستاد در طي 
ب. حوزه آموزش سالمت بررسي خواهد شد يش از با توجه به ماهيت برنامه هاي آموزش سالمت انتظار مي رود

.درصد پژوهش هاي كاربردي ستادي به آموزش سالمت تعلق داشته باشد 20
نسبت تعداد جلسات كميته آموزش سالمت تشكيل شده در ستاد به تعداد جلسات پيش-9رديف

بررسي صورتجلسات مربوط به كميته آموزش سالمت ستاد معاونت براي: ماه گذشته6بيني شده در طي 
به.ق ضروري استتعيين صورت نسبت فو با توجه به اين كه انتظار مي رود جلسات كميته آموزش سالمت

و نسبت1درصد امتياز75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل صورت ماهانه برگزار شود، نسبت 
.خواهد داشت0درصد امتياز25كمتر از
ماه6مت به تعداد كل مصوبات در طي نسبت تعداد مصوبات اجرا شده كميته آموزشسال-10رديف
و بررسي نتايج:گذشته براي تعيين اين تعداد، بررسي صورتجلسات كميته هاي آموزش سالمت تشكيل شده

درصد75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل نسبت. اقدامات مربوط به هر مصوبه الزم است
از1امتياز  .خواهد داشت0ز درصد امتيا25و نسبت كمتر
به تابعهي درمانينسبت تعداد نظارت انجام شده بر فعاليت آموزش سالمت مراكز بهداشت-11رديف

با بررسي برنامه نظارت بر فعاليت هاي آموزش: ماه گذشته6در پيش بيني شده هاي تعداد كل نظارت
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و مستندات مربوطه، نسبتي درماني سالمت مراكز بهداشت ، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل تابعه
از1درصد امتياز75تا 25 .خواهد داشت0درصد امتياز25و نسبت كمتر

ماه6نظارت شده به كل مراكز تحت پوششدري درمانينسبت تعداد مراكز بهداشت-11رديف
و مستنداتي درمانيبا بررسي برنامه نظارت بر فعاليت هاي آموزش سالمت مراكز بهداشت: گذشته تابعه

از1درصد امتياز75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل مربوطه، نسبت  25و نسبت كمتر
.خواهد داشت0درصد امتياز

نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي اجرا شده با مشاركت واحد آموزش سالمت در محيط-13رديف
محيط هاي آموزشي شامل مدارس، دانشگاه ها،: ماه گذشته6 هاي آموزشي به تعداد كل اين برنامه ها در

و مواردي است كه داراي كالس هاي رسمي است با بررسي.حوزه هاي علميه، كالس هاي نهضت سوادآموزي
75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل مستدات برنامه هاي آموزشي در اين محيط ها، نسبت 

ازو1درصد امتياز .خواهد داشت0درصد امتياز25نسبت كمتر
نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي اجرا شده با مشاركت واحد آموزش سالمت در محيط-14رديف

و شامل محيط كار: ماه گذشته6هاي كار به تعداد كل اين برنامه ها در  كارخانجات، كارگاه ها، اداره ها
و در قبال كار خود اجرتي دريافت مي كنندسازمان هايي است كه افراد در آن كا با بررسي. ري انجام مي دهند

75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل مستدات برنامه هاي آموزشي در اين محيط ها، نسبت 
از1درصد امتياز .خواهد داشت0درصد امتياز25و نسبت كمتر

اجرا شده با مشاركت واحد آموزش سالمت در مكان نسبت تعداد برنامه هاي آموزشي-15رديف
و يا تجمع: ماه گذشته6هاي عمومي به تعداد كل اين برنامه ها در  مكان هاي عمومي، محل هاي حضور

و فرودگاه ها مانند گروه هاي مخاطب برنامه هاي سالمت  با بررسي.هستندمراكز خريد، ايستگاه ها، پايانه ها
75تا25، نسبت بين2درصد امتياز كامل75حداقل وزشي در اين محيط ها، نسبت مستدات برنامه هاي آم

از1درصد امتياز .خواهد داشت0درصد امتياز25و نسبت كمتر
دي(علمي منابع نسبت تعداد-16رديف و سي با) شامل كتاب، كتابچه، جزوه آموزشي توليد شده

با: ماه گذشته6مسئوليت يا مشاركت واحد آموزش سالمت به تعداد كل منابع توليد شده در ستاد در 
يا75حداقل توجه به ماهيت برنامه هاي آموزش سالمت انتظار مي رود درصد منابع علمي ستاد با مسئوليت

75تا25نسبت بين. خواهد بود2در اين صورت امتياز شاخص. آموزش سالمت توليد شده باشدمشاركت واحد 
از1درصد امتياز .خواهد داشت0درصد امتياز25و نسبت كمتر

ها(نسبت برنامه هاي مناسبتي-17رديف و نمايشگاه يا) مانند همايش ها و اجرا شده با مسئوليت
ب با توجه به ماهيت برنامه: ماه گذشته6ه تعداد كل اين برنامه ها در طي مشاركت واحد آموزش سالمت
درصد برنامه هاي مناسبتي با مسئوليت يا مشاركت واحد آموزش75حداقل هاي آموزش سالمت انتظار مي رود 
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و1درصد امتياز75تا25نسبت بين. خواهد بود2در اين صورت امتياز شاخص. سالمت توليد شده باشد
.خواهد داشت0درصد امتياز25نسبت كمتر از

ها(نسبت برنامه هاي مناسبتي-18رديف و نمايشگاه اجرا شده با هماهنگي هاي) مانند همايش ها
در:ماه گذشته6بين بخشي به تعداد كل اين برنامه ها در طي  با توجه به ماهيت برنامه هاي مناسبتي

در. درصد برنامه هاي مناسبتي با هماهنگي هاي بين بخشي اجرا شود75حداقل حوزه سالمت، انتظار مي رود 
از1درصد امتياز75تا25نسبت بين. خواهد بود2اين صورت امتياز . دارد0درصد امتياز25و نسبت كمتر

و تفاهم نامه ها ضرورت دارد .بررسي مستندات مربوط به چنين هماهنگي هايي مانند صورتجلسات
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 فرم هاي آماري)ج

 رم گزارش فعاليت هاي واحد آموزش سالمتف
 ...........معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

 ..............مركز بهداشت شهرستان
 ..............ماهه دوم سال6 ماهه اول6

 مديريت برنامه هاي آموزشي-1

تعداد گروه هدف موضوع آموزشرديف
 فراگيران

شيوه آموزشي مورد
 استفاده

 مبتني بر نيازسنجي
 آموزشي

 خير بلي
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)براي هر مورد بسيج يك جدول تكميل شود(اطالع رساني آموزشي مديريت بسيج هاي-2

 : ...........................................موضوع بسيج اطالع رساني آموزشي
 : ...............................تاريخ اجراي برنامه
 بلي خير: مبتني بر نيازسنجي

تعداد موارد كانال نوع كانال هاي ارتباطي
 استفاده

مشاوره حضوري كانال هاي بين فردي
 مشاوره تلفني

پست الكترونيكي
بحث گروهيكانال هاي گروهي

كارگاه
و پاسخ جلسات پرسش

سخنراني
همايش

و آييني مراسم مذهبي
نمايش ها

مسابقات ورزشي
نمايشگاه ها
..................... 

و سازمان هاي كانال هاي سازماني، اجتماعي جلسات بين بخشي با ارگان ها
و غيردولتي دولتي

 جلسات با دست اندركاران رسانه
.....................................

راديو كانال هاي ارتباط جمعي
 تلويزيون
سينما

اينترنت
و خبرنامهروزنامه، مجله

و مانيتورها پالكارد، بيلبوردها
پوستر

و پمفلت كتاب، كتابچه
..........................................
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 مديريت برنامه هاي ارتقاي سالمت-3

هد نوع برنامه عملياتي مكانيسم هاي فگروه

با ذي نفعان، تصميم (Sensitization)جلسات حساس سازيجلب حمايت همه جانبه
و مخالفان گيرندگان، شركا

و شركا(Negotiation)جلسات مذاكره با تصميم گيرندگان
با تصميم گيرندگان(Lobbying)جلسات البي

و تصميم گيرندگانبا مخالفان (Pressuring)جلسات ايجاد فشار
با مخالفان(Debating)جلسات مناظره

با تصميم گيرندگان(Petitioning)جلسات دادخواهي
..............................................ساير موارد

 تعداد موقعيت

و توسعه محيط هاي ايجاد
 حامي سالمت

و مراكز آموزشي مروج سالمت مدارس
بيمارستان هاي مروج سالمت
محيط هاي كار مروج سالمت

پايگاه هاي بسيج مروج سالمت
جامعه ايمن

شهر سالم
روستاي سالم

.........................................................ساير موارد
 تعداد برنامه نوع اقدام

 (NGOs)برنامه هاي مشترك با سازمان هاي مردم نهادتقويت اقدامات جامعه

مشاركتي با حضور داوطلبان سالمت محله هابرنامه هاي
 برنامه هاي مشاركتي با حضور داوطلبان سالمت ادارات

برنامه هاي مشاركتي با حضور داوطلبان سالمت دانش آموزي
و كانون هاي فرهنگي هنري  پروژه مشترك با فرهنگسراها

و روستا پروژه مشترك با شوراهاي اسالمي شهر
مشترك با حوزه هاي علميهپروژه

 پروژه مشترك با خيرين سالمت
..........................................................ساير موارد



٣٧ 

و رسانه هاي آموزشي-4  مديريت توليد منابع

مصوبه كميته گروه هدف موضوع رسانه/ منبع
 آموزش سالمت

 پيش آزمون

 نشده شده ندارد دارد
 كتاب
 كتابچه
 پوستر
 پمفلت
 نشريه
 تراكت
 بنر

 سي دي

)با ذكر نوع برنامه(راديويي برنامه
)با ذكر نوع برنامه(برنامه تلويزيوني

 پژوهش هاي مرتبط با آموزش سالمت-5

 تعداد موضوع پژوهش فعاليت مرتبط با پژوهشي
)طرح پيشنهادي(تهيه پروپوزال

و اجراي پژوهش مشاركت در طراحي
اجراي پژوهش

تامين منابع مالي


