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 ا و حوادثيکاهش خطر بال

 

 ا و حوادثيکاهش خطر بال :نام واحد بهداشت حوزه:

  DRR-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 27: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 توجه با و باالدستي هاي استراتژي اساس بر حوادثا و يکاهش خطر بال ياتيو برنامه عمل ها استراتژي نيتدو .1

 (....جغرافيايي و توپوگرافي) استاني طيشرا به

 (Emergency Operation Plan- EOP)ا ين برنامه پاسخ به حوادث و باليتدو .2

 ايحوادث و بال ي( آمادگمانور) هاي تمرين يو اجرا ريزي برنامه .3

 .اي منطقه يبوم يازهاين بر اساس داريپا توسعه رديکروا ب ،يبهداشت التيتسه يابيباز هاي برنامه نيتدو .4

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 يارهاکراه اتخاذ بر زکتمر با يآمادگ ارتقاء و پذيري آسيب اهشک اقدامات و ها برنامه و اجراي يريگيپ .5

 .نهيهز اهشک جهت وقوع از قبل يريشگيپ

 ه مخاطرات.يند سامانه هشدار اولياستقرار فرآ .6

 ا.يحوادث و بال يامدهاينظام مراقبت وقوع و پ ياجرا .7

 .ايبال مراقبت هاي داده نظام ثبت .8

 خدمات ارائه ملزومات و لوازم سازي ذخيره و بحران يفرمانده هاي اتاق استانداردسازي و زيتجه ،اندازي راه .9

 .هياول يبهداشت

 .تجديدقوا جهت ديده آسيب يبهداشت هاي برنامه يبازتوان و ا(ي)بعد از وقوع بال زکمر يبازساز .11

 يانسان يروين

آموزش و )

 توانمندسازي(

 ايبال و حوادث يآمادگ هاي تمرين و يآموزش هاي برنامه ياجرا .11

 ها کميته پوياسازي قيطر از ايبال و حوادث يبرا يعموم تکمشار جلب و توانمندسازي يمانورها و نيتمر .12

 - (Emergency Operation Plan- EOP) بخشي و برنامه عمليات اضطرارين يب يهماهنگ بر تأکيد با

و  يراهبر

 تيهدا

در مواقع  بحران نترلک جهت مؤثر و موقع به هماهنگ، هياول يبهداشت هاي مراقبت ارائهت يو هدا يراهبر .13

 ا.يوقوع بال

 ش و نظارتيپا

 يطيمح عوامل و طيمح مداوم ليتحل وا يدر برابر حوادث و بال يبهداشت يو خطر واحدها يمنيا يابيارز .14

 (.swot ...سيماتر)

 يتخصص يواحدها يکارهمبا  يردکعمل و اي سازه ريغ و اي سازه ابعاد در ايبال خطر يابيارز .15

 دانشگاه/دانشکده.

 ا.يحوادث و بال يبرا خانوارها يو آموزش آمادگ يابيارز .16

در  حيصح نشکوا منظور به آن قيدق ثبت و پوشش مورد جامعه و زکمرا يازهاين و ها آسيب عيسر يابيارز .17

 ا.يزمان وقوع بال

 با ها آن افکش نييتع و ايوقوع بال در هنگام ديده آسيب تيجمع يبهداشت يازهاين مستمر يابيارز .18

 ازهاين رفع به و اقدام استانداردها

 ا.يدر زمان وقوع بال روند ارتقاء جهت هياول يبهداشت هاي مراقبت ارائه اثربخشي يابيارزش و شيپا .19

 .ايبال يابياقدامات فاز باز يابيش و ارزشيپا .21



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 يرمترقبه در ستاد معاونت بهداشت، شبکه بهداشتيگروه سالمت در حوادث غکار  بهداشتته يل کميتشک .21

 تابعه يبهداشت يو واحدها يدرمان

 ايمحور کاهش خطر حوادث و بال-سالمت هاي برنامه ياجرا يبرا يجلب مشارکت عموم .22

 ا.يبعد از وقوع بال پوشش تحت تيجمع ياجتماع – يروان يبازتوان ياجرا و نيتدو در تکمشار .23

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) ياتيعملو برنامه  ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .24

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 (سازي شفافنفعان )يبه ذ رساني اطالعو  يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  آوري جمع .25

ت يريمد

 منابع

 فاز پاسخ يه براياول يخدمت بهداشت ارائهلوازم و ملزومات  سازي ذخيره .26

 

و  ينوآور

 پژوهش

 گانه سه يفازها يدر خصوص بهبود آمادگ يپژوهش اي مداخله يها طرح يو اجرا يت در طراحکمشار .27

 ا و حوادث در منطقهيبال يامدهايکنترل و کاهش پ بحران و



 اديو کاهش اعت ي، اجتماعيروان سالمت

 

 

 

 

 

 اديو کاهش اعت ي، اجتماعيروان سالمت :نام واحد بهداشت حوزه:

  MS8AR-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 12: تعداد بند 1از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

و  ياجتماع يروان سالمت يها برنامهو ساالنه  مدت کوتاه، مدت يانمدرازمدت،  يها برنامهه يته .1

 .روان سالمت يسند جامع ارتقا بر اساس منطقه ادياز اعت يريشگيپ

 سالمت روان در منطقه هاي کننده يينتعک يولوژيدمياپ و شناخت يبررس .2

و  ياجتماع يحوزه سالمت روان منطقه در هاي يتاولوازها و ين نيي، مشکالت، تعمسائل يبررس .3

 .ادياز اعت يريشگيپ

 يانسان يروين

آموزش و )

 توانمندسازي(

 ارشناسانک يبرا يآموزش هاي برنامه يو برگزار يآموزش هاي بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .4

 دانشگاه. درمان و بهداشت هاي شبکه مربوط در ستاد و

با  ياجتماع هاي آسيبسالمت روان و کاهش  دربارهبه جامعه  رساني اطالعمشارکت در آموزش و  .5

 .پذير آسيب هاي گروهبر  تأکيد

هدف در  هاي گروه توانمندسازيو  يارتقاء آگاه منظور به رساني اطالعج يبس يدر اجرا يهمکار .6

 .يو اجتماع يسالمت روان دربارهجامعه 

 ش و نظارتيپا
 يطياد در سطوح محيو کاهش اعت ياجتماع يسالمت روان هاي برنامه يش و نظارت بر اجرايپا .7

 .تابعه دانشگاه/دانشکده

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

مرتبط با  يها طهيحفعال منطقه در  نهاد مردم يها گروهو  ها سازمان توانمندسازيو  يسامانده .8

 فعاالنه. يها مشارکتبا  اديو اعت ياجتماع يسالمت روان

مرتبط  يها کارگروه سالمت استان، شرکت در ريزي برنامهو  گذاري سياستدر  يمشارکت و همکار .9

 ياستان و شهرستان، هماهنگ ييت غذايسالمت و امن يتخصص يشورا و يفرماندار ،ياستاندار

 .مداخالت الزم و ارائهسالمت روان  يسند جامع ارتقا ياجرا يدر راستا يبخش درونو  يبخش برون

گزارش و تهيه 

 يمستندساز

به اد و ارسال ياعت و يو اجتماع يسالمت روان يها برنامهعملکرد  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .11

 .ربط ذين يمسئول

در حوزه  ي، مراقبت، درمان و بازتوانيريشگي، پيغربالگر يها دستورالعملابالغ استانداردها و  .11

 مرتبط. ياد به واحدهايو اعت ياجتماع يسالمت روان

و  ينوآور

 پژوهش
 يو اجتماع يدر خصوص بهبود سالمت روان يکاربرد يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .12

 (.Action planاقدام )برنامه  صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ منطقه



 سالمت يآموزش و ارتقا

 

 

 

 سالمت يآموزش و ارتقا :نام واحد بهداشت حوزه:

  HP&E-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 15: تعداد بند 1از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه
، يخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز يها برنامه ياجرا يبرا اي دوره صورت به ياتيه برنامه عمليته .1

 سالم. يج سبک زندگيترو يک برايارتباط استراتژ يبرقرار يها برنامهسالمت جامعه و  يارتقا يها برنامه

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 .ها يتموقعر يسالمت در مدرسه، محل کار و سا يارتقا هاي يتهکمت يريو مد اندازي راه .2

ج يو ترو يخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز يبرا يو ارتباط ين اطالعاتينو هاي يفناور کارگيري به  .3

 سالم. يسبک زندگ

 سالم. يسبک زندگج يترو يبرا جمعي ارتباطکوچک و  يارتباط يها رسانهد يت توليريمد .4

 سالمت. يارتقا يسالمت برا يحام هاي ياستسشنهاد يپ .5

 سالمت. يارتقا يمردم برا يو جمع ي، گروهيجلب مشارکت فرد .6

 يانسان يروين

)آموزش و 

 (توانمندسازي

شاغل دانشگاه/دانشکده  يانسان يروين يآموزش و توانمندساز يها برنامه يو اجرا يازسنجيمشارکت در ن .7

سالمت جامعه  يسالم، ارتقا يج سبک زندگيترو يک برايارتباط استراتژ يبرقرار يها برنامه ياجرا يبرا

 .يخودمراقبت يمردم برا يو توانمندساز

 ش و نظارتيپا

 يها برنامهسالمت جامعه و  ي، ارتقايخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز يها برنامه يابيش و ارزشيپا .8

 سالم در حوزه دانشگاه/دانشکده. يج سبک زندگيترو يک برايارتباط استراتژ يبرقرار

 سالمت در حوزه دانشگاه/دانشکده. يو مداخالت آموزش و ارتقا ها رسانه يابيش و ارزشيپا .9

 سواد سالمت در منطقه تحت پوشش. اي دورهسنجش  .11
درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 ي، ارتقايخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز يها برنامه ياجرا يبرا يدرون و برون بخش هاي يهماهنگ .11

 سالم. يج سبک زندگيترو يک برايارتباط استراتژ يبرقرار يها برنامهسالمت جامعه و 

گزارش و تهيه 

 يمستندساز

 يآموزش و ارتقا يها برنامه يابيش و ارزشياطالعات حاصل از پا مستندسازيل و ي، تحلآوري جمع .12

 سالمت.

ن يبه مسئولو ارسال سالمت  يآموزش و ارتقا يها برنامهعملکرد  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .13

 .ربط ذي

و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

سالمت در سطح منطقه تحت  يآموزش و ارتقا يتوسعه منابع مال يبرا گذاران يهسرمامنابع و  ييشناسا .13

 پوشش دانشگاه/دانشکده.

ج در سطح منطقه يو انتشار نتا يسالمت و مستندساز يارزش سالمت و آموزش و ارتقا يل اقتصاديتحل .14

 تحت پوشش دانشگاه/دانشکده.

و  ينوآور

 پژوهش

آموزش سالمت  يها روش ياثربخش يارتقا منظور به ياربردک يها پژوهش يو اجرا يمشارکت در طراح .15

 انجام اصالحات. يمداخالت مناسب برا يبه جامعه و طراح



 ها شبکهگسترش 

 

 

 ها شبکهگسترش  :نام واحد بهداشت حوزه:

  HNE-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 34: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

 ک دانشگاه/دانشکده.يساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتيه برنامه عمليته .1

و  يري، عشاييروستا) پوششتحت  مناطق دربرنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع  يو اجرا ريزي برنامه .2

 ( دانشگاه/دانشکده.يشهر

و  يتيرات جمعييخدمات متناسب با تغ دهنده ارائه يرات و گسترش واحدهاييتغ يبرا ريزي برنامه .3

 آسان جامعه به خدمات سالمت. ين دسترسيو تأم ييايجغراف

بهداشت و  هاي شبکهتحت پوشش ت يخانوارها و جمع يبرنامه سرشمار يو نظارت بر اجرا ريزي برنامه .4

 درمان تابعه.

نهادهاي مرتبط با  ها و سازمانو  نهاد مردم هاي سازمانجلب مشارکت آحاد جامعه،  يبرا ريزي برنامه .5

 سالمت.

جهت استقرار نظام ارائه خدمات  موردنياززات يو تجه يکيزيف يه و تدارک فضايته منظور به ريزي برنامه .6

 در سطح اول. يدرمان يبهداشت

 سطح اول. يدرمان يارائه خدمات بهداشت يواحدها يانسان يروين بيني پيش .7

 ...سطح اول يدرمان يدر خدمات بهداشت گري تصديکاهش  يبرا ريزي برنامهدر  يهمکار .8

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

سطح اول نظام شبکه بر اساس اصول و ضوابط طرح  يالت واحدهايساختار و تشک يو طراح بيني پيش .9

 گسترش.

به  هاي پيشنهادشبکه و ارائه  يو ستاد يطيمح يگسترش واحدها هاي طرح يمستمر و مقطع يبازنگر .11

 وزارت متبوع.

 تحت پوشش. يو درمان يبهداشت هاي شبکه يزاتيو تجه ي، ماليمنابع انسان يريگيو برآورد و پ يبررس .11

 .يدرمان يبهداشت هاي شبکهبانک اطالعات  افزاري نرمبرنامه  يمحتوا ياجرا ن ويتدو .12

ت يو فعال ياتيح ي، آمارهايمختلف بهداشت هاي برنامه موردنيازل اطالعات يو تحل بندي طبقه، آوري جمع .13

 .در استان يخدمات سالمت دهنده ارائه يواحدها

 يانسان يروين

آموزش و )

 توانمندسازي(

مراجع  يبهداشت و درمان با همکار هاي شبکهت يرينه مديدر زم يآموزش هاي دوره يو برگزار يطراح .14

 مربوطه.

مرتبط با  يتخصص يانسان يروين يو بازآموز يآموزش هاي برنامه يو مشارکت الزم در اجرا يهمکار .15

 م سالمت جامعه.يت ير اعضايپزشک خانواده و سا ،يآموزش بهورز

 جامعه نگر در سطح دانشگاه/دانشکده. ياجتماع يو مشارکت در برنامه آموزش پزشک يهمکار .16

و  يراهبر

 تيهدا

بهداشت و درمان تابعه  هاي شبکهن سالمت در يت برنامه جلب مشارکت رابطيو هدا يراهبر .17

 دانشگاه/دانشکده.

 دانشگاه/دانشکده.ت برنامه پزشک خانواده در سطح منطقه تحت پوشش يو هدا يراهبر .18



 

 

 

  

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ش و يپا

 نظارت

تابعه  هاي شهرستانگسترش شبکه مراکز بهداشت  يستاد يش و نظارت عملکرد واحدهايپا .19

 دانشگاه/دانشکده.

در جهت ارتقاء  ها آن اثربخشين ييتابعه با تع هاي شبکه يو درمان يبهداشت يخدمات واحدها يابيارز .21

 خدمات مربوطه.ت ارائه يفيک

ط ي، شراشده تماممت يل نحوه ارائه خدمت، قياز قب يمعاونت بهداشت يفن قراردادهايه ينظارت بر کل .21

 .واگذاري قابل يبهداشت يشنهاد مراکز و واحدهايو پ بيني پيشن يمانکار و همچنيپ

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

برنامه پزشک  يتحت پوشش و مجر يواحدهام سالمت در يش و نظارت عملکرد تيدر پا يهمکار .22

 خانواده.

 ماران به سطوح باالتر.يکامل نظام ارجاع ب ياجرا يرامشارکت فعال با حوزه درمان ب .23

معاونت بهداشت در خصوص ادغام  زيرمجموعهمختلف  هاي گروهو  ها مديريتن يب يجاد هماهنگيا .24

 ستم سالمت.يد در سيجد هاي برنامه

ر مراکز و يز و تعميل ساخت، تجهياز قب يبهداشت نيازهاي تأمينن در يريجلب مشارکت مردم و خ .25

 .يبهداشت هاي پايگاه

 ه.ياول يدرمان يمرتبط با توسعه خدمات بهداشت هاي کارگروهو  ها کميتهمشارکت در  .26

گزارش و 

 يمستندساز

با ) عملياتيو برنامه  ها سياستعملکرد واحد منطبق با  ها گزارش اي دورهه يته ل وي، تحلآوري جمع .27

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارشل يتحل

عملکرد جهت  اي دوره ها گزارش تهيه يردکعمل هاي شاخصن ي، تدوها فعاليتندها و يفرا مستندسازي .28

 .ربط ذيو ارائه به مقامات و مراجع  ريزي برنامه، گذاري سياست

 هدف. هاي گروهسالمت در  هاي شاخصمنظم  يابيو ارزش يابيارز .29
و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

 يبهداشت هاي برنامه ياجرا يبرا ي/اثربخشکارايي -نهيمانند هز ياقتصاد هاي ارزيابيمشارکت در انجام  .31

 مربوط. يتخصص يواحدها يدر سطح اول نظام شبکه با همکار

ت يريمد

 منابع

سطح  يدرمان يبهداشت يدر واحدها موردنياز يانسان يروين عيتوز، برآورد و مشارکت در نيازسنجي .31

 منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده. هاي شبکهاول نظام 

 

و  ينوآور

 پژوهش

 .يکيالکترون هاي سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طريل و تسريتسه ياطالعات برا آوري فناستفاده از  .32

 ها آنج يکردن نتا يو اجرائ HSR هاي طرحو  يمرتبط مل هاي پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .33

 (.Action plan) اقدامبرنامه  صورت به

ق يکار از طر هاي روشندها و يفرا بهينهنه انجام يدر زم يدانش کاربرد ده ويجاد بانک ايت و ايتقو .34

 .يات کارشناسان تخصصيو تجرب ياطالعات علم گذاري اشتراک



 يبهورز: آموزش ها شبکهگسترش 

 

 

 

 

 

 

 ي: آموزش بهورزها شبکهگسترش  :نام واحد بهداشت حوزه:

  HNE/BE-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 16: تعداد بند 1از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه
بهداشت و درمان بر اساس برنامه  هاي شبکهسطح اول نظام  يامور بهورز يبرا ياتيه برنامه عمليته .1

 ک دانشگاه/دانشکده.ياستراتژ

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 .يبهورز نامه آئينرش بهورز مطابق يانجام امور مربوط به پذ  .2

روز  مانندمراسم ساالنه ) ينمونه و اعزام آنان جهت برگزار يانتخاب بهورز و مرب يندهايانجام فرا .3

 بهورز(.

 دانش آموزان جهت فراهم آوردن مقدمات استخدام آنان. التحصيلي فارغانجام امور  .4

 .ينال دانش آموزان بهورزيامتحانات ف يو برگزار سؤاالت يطراح .5

مشکالت و مسائل بهورزان و تالش در جهت رفع  ياستان و بررس يبهورز يل شوراهايتشک .6

 مذکور. نامه آئين بر اساسمشکالت 

 يانسان يروين

آموزش و )

 (توانمندسازي

و  يران مراکز آموزش بهورزيان و مديمرب يبازآموز هاي برنامه يو اجرا ريزي برنامهمشارکت در   .7

 م سالمت.يت ير اعضايسا

 .يو درمان يبهداشت هاي شبکهستم يد در سيجد يبهداشت هاي برنامهدر استقرار  يهمکار .8

 .يبهورز يو اصالح متون آموزش يمشارکت در بازنگر .9

 نظارتش و يپا

 تابعه. يمراکز آموزش بهورز هاي فعاليت يفيو ک يکم يابيش و نظارت و ارزشيپا .11

 هاي آموزشاز نظر  آموزي دانشو  يبهداشت آموزش هاي خانه يفيو ک يکم يابينظارت و ارزش .11

 و آموزش در عرصه. يعمل
درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يمراکز آموزش بهورزان يران و مربيشنهاد انتخاب مديمشارکت در پ .12

 .يمراکز آموزش بهورز يزاتيو تجه يپرسنل يازهايل نين و تکميدر تأم يهمکار .13

گزارش و 

 يمستندساز

 .ربط ذين يو ارائه به مسئول يعملکرد واحد بهورز ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .14

 تابعه. يبه واحدها يمراکز آموزش بهورز يکار هاي روشو  ها دستورالعملو ارائه  آوري جمع .15
و  بندي بودجه

ل يتحل

 يدقتصاا

عملکرد و  بر اساستابعه دانشگاه/دانشکده  يم بودجه مراکز آموزش بهورزيه و تنظيمشارکت در ته .16

 .ينفر روز دانش آموزان بهورز هاي هزينه



 ي: امور داروئها شبکهگسترش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي: امور داروئها شبکهگسترش  :نام واحد بهداشت حوزه:

  HNE/PA-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 13: تعداد بند 1از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

ک يسطح اول نظام شبکه بر اساس برنامه استراتژ يامور داروئ ياتيه برنامه عمليته .1

 دانشگاه/دانشکده.

 بهداشت و درمان تابعه دانشگاه/دانشکده. هاي شبکهدر سطح اول نظام  ييخدمات دارو ريزي برنامه .2

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 يواحدها موردنياز يک و ملزومات پزشکيولوژيع دارو، مکمل، مواد بيو توز تأمين، نيازسنجي .3

 تابعه. هاي شبکهسطح اول نظام  يدرمان يبهداشت

معاونت  يسطح اول نظام شبکه در انبار داروئ موردنياز يع داروهايو توز ي، نگهدارتأمينت يريمد .4

 دانشگاه/دانشکده. يبهداشت

 سطح اول نظام شبکه. يدستورالعمل و ضوابط داروئ ياجرا .5
 يانسان يروين

آموزش و )

 (توانمندسازي

 يبرا يخدمات داروئ يتخصص هاي دورهو  يآموزش هاي برنامهه يو ته نيازسنجيمشارکت در  .6

 دانشگاه/دانشکده. يتابعه حوزه معاونت بهداشت ياتيو عمل يستاد يکارکنان شاغل در واحدها

 ش و نظارتيپا

 دانشگاه/دانشکده. تابعه سطح اول نظام شبکه يدر واحدها يش و نظارت بر خدمات داروئيپا .7

در مراکز،  ي، اقالم مصرفيي، دارويزات بهداشتيه تجهيع و تدارک کليتوز تأميننظارت بر نحوه  .8

 سطح اول. يدرمان يطرف قرارداد مراکز بهداشت هاي داروخانهو  ها پايگاه

 د دارو در سطح اول نظام شبکه.يخر يمشارکت در کنترل اسناد مال .9
درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 در سطح اول نظام شبکه. ينه خدمات داروئيارائه به يبرا يو برون بخش يدرون بخش يهماهنگ .11

 .يمرتبط با امور داروئ هاي کارگروهته و يمشارکت در کم  .11

ه گزارش و يته

 يمستندساز

ل يبا تحل) عملياتيو برنامه  ها سياستمنطبق با  يعملکرد داروئ ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .12

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارش

 ت منابعيريمد
در  يپزشک يو مصرف دارو و اقالم مصرف ي، نگهداري( و موجودStock) ذخيره، تأمينت يريمد .13

 .ها شبکهدر سطح اول نظام  يو درمان يخدمات بهداشت دهنده ارائه يواحدها



 شگاه بهداشتي: امور آزماها شبکهگسترش 

 

 

 

 

 شگاه بهداشتي: امور آزماها شبکهگسترش  :نام واحد بهداشت حوزه:

  HNE/HLA-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 23: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

ارائه خدمات  يک دانشگاه/دانشکده برايساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتيه برنامه عمليته .1

 بهداشت و درمان تابعه. هاي شبکهسطح اول نظام  ياتيعمل يدر واحدها يشگاهيآزما يصيتشخ

ط يدر شرا يص پزشکياقدامات تشخ يالزم برا هاي زيرساختشنهاد امکانات و يپ يبرا ريزي برنامه .2

 .غيرعاملا و برنامه پدافند ي، بحران، بالها گيري همه

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 موردنياز يطبص يخدمات تشخ دهنده ارائهمراکز  موردنيازو مواد  يشگاهيزات آزمايبرآورد تجه .3

 تابعه. هاي شبکهسطح اول نظام  يدرمان يبهداشت يواحدها

 دانشگاه/دانشکده. هاي شبکهسطح اول نظام  يص پزشکيتشخ هاي آزمايشگاهز يتجه .4

 مرتبط. يفن هاي کميتهل يو تشک دهي سازمان .5

 ت عملکرد.يفيک يارتقا يدر راستا ياتيعمل يندهايفرا اي دورهو اصالح  يبازنگر .6

 تابعه. هاي آزمايشگاهات عملکرد يو انجام اقدامات الزم در خصوص موارد شکا يريگيپ .7

 سپاري برون/يط واگذاريواجد شرا يو غربالگر يپزشک يصيشنهاد خدمات تشخيمشارکت و ارائه پ .8

 .ربط ذي يبه واحدها

 يانسان يروين

آموزش و )

 توانمندسازي(

کارکنان شاغل  يبرا يتخصص هاي دوره يو برگزار يآموزش هاي بستهه ي، تهنيازسنجيمشارکت در  .9

 سطح اول نظام شبکه. يص طبيتشخ هاي آزمايشگاهدر 

 تحت مراقبت. هاي بيماري يبرا يصيتشخ يزهايت مميترب  .11

ش و نظارت يپا

 يابيو ارزش

بهداشت و درمان تابعه  هاي شبکهدر سطح اول نظام  يص طبيش و نظارت بر خدمات تشخيپا .11

 دانشگاه/دانشکده.

سل، التور،  مانند) يبهداشت هاي برنامه يرفرانس دانشگاه هاي آزمايشگاهش و نظارت بر عملکرد يپا .12

 و ...(. يا، تاالسميا، لشمانيماالر

 هاي آزمايشگاهدر  يابالغ يت استانداردهايت و رعايفين کيتضم هاي برنامه اي دوره يابيارز .13

 سطح اول نظام شبکه. يص طبيتشخ

 در مراکز تابعه سطح اول. يشگاهيزات آزماينظام مراقبت تجه يش و نظارت بر اجرايپا .14

 تحت پوشش. هاي آزمايشگاهدر  يستيت زيو امن يمنينه برنامه ايبه ينظارت بر اجرا .15

 يالزم برا يو صدور مجوزها يشگاهيآزما هاي نمونهاستاندارد انتقال  هاي روش ينظارت بر اجرا .16

 به داخل و خارج کشور. ها نمونهارسال 

 .ها شبکهسطح اول نظام  هاي آزمايشگاهدر  يشگاهيزات و مواد آزمايد تجهيند خرينظارت بر فرا .17



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 تأمين يبرا يبهداشت هاي برنامهمعاونت بهداشت در  زيرمجموعه هاي گروهو  ها مديريتبا  يهماهنگ .18

 .يطب يصيخدمات تشخ

 و امور ارجاع يص طبيشگاه تشخيخدمات آزما يمشارکت در شبکه درون دانشگاه .19

 دانشگاه يتخصص هاي کميتهمشارکت در  .21

و  ها بيماري يمرجع کشور يشگاهياستفاده از امکانات آزما يبرا ها دانشگاهر يبا سا يهماهنگ .21

 .جوار همشگاه قطب دانشگاه يآزما

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

ل يبا تحل) عملياتيو برنامه  ها سياستعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .22

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارش

 نفعانيبه ذ رساني اطالعو  يکار هاي روشو  ها دستورالعملو ارائه  آوري جمع .23



 طيسالمت مح

 

 

 طيسالمت مح :نام واحد بهداشت حوزه:

  EH-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 30: تعداد بند 2از  1 صفحه:

کارکرد/حيط

 ه
 شرح وظيفه

 ريزي برنامه

ط در يارائه خدمات سالمت مح يک دانشگاه/دانشکده برايساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتيه برنامه عمليته .1

 تحت پوشش.حوزه 

 ها آن يت بنديموجود در منطقه تحت پوشش و الو طيبهداشت مح هاي چالش يبررس .2

 دهي سازمان

 ندهايو فرآ

 بر سالمت در منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده. مؤثر يطيکنترل عوامل مح .3

 ر تا نقطه مصرف.يآب شرب از نقطه آبگ يکنترل و بازرس .4

و  يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوردن مواد قانون مشمول و اماکن مراکز هيکل يطيبهداشت مح يکنترل و بازرس .5

 پوشش. تحت حوزه در راهي بينو اماکن  يبهداشت

 عرضه سطح در يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوردن مواد تيفيک کنترل .6

 در ها بيمارستانو  يغذائ مواد مراکز عرضه سطح در( HACCP ازجمله) غذاو  سالمت يمنيا هاي برنامه ياجرا .7

 پوشش تحت حوزه

 پوشش. تحت حوزه در عرضه سطح در يغذائ مواد از برداري نمونه انجام .8

 تحت حوزه در پرتوها بهداشت برنامه يو اجرا پرتو پزشکي مراکز و حفاظتي يبهداشت يو بازرس کنترل .9

 پوشش.

 ط.يبهداشت مح يها برنامه ت و ارتقاءيتقو يبرا يمشورت يو تخصص يفن يها تهيل کميو تشک دهي سازمان .11

بهداشت  هاي آموزشگاه، پاشي سم هاي شرکت) و آموزشي يخدمات هاي شرکتت و نظارت بر يصدور پروانه فعال .11

 و...(. يمارستاني، پسماند بخود اظهاري هاي شرکتاصناف، 

 يمردم هاي شکايتبه  يدگيرس در قالب يط و سامانه اطالعات مردميت سالمت محيبرنامه ستاد فور يريگيپ .12

و  ييو بهداشت مواد غذا يو اماکن عموم ييمواد غذا و فروشع يه، توزيمراکز ته يتخلفات بهداشت در خصوص

 .پديد باز و دينوپد هاي بيماري و يعيطب بالياي

 حوزه در باز پديدو  نوپديد ع،يشا هاي بيماريو  ها اپيدميو  اضطرار طيو شرا ايبال در يطيمح عوامل کنترل .13

 پوشش. تحت

 تحت حوزه در يردولتيو غ يدولت يو درمان يو مراکز بهداشت ها بيمارستان طيمح بهداشت يکنترل و بازرس .14

 پوشش.

 در استانداردها مطابق و امثالهم يکيولوژيراد و يکيولوژيب ،يائيميش ،يکروبيم يپارامترها و کنترل سنجش .15

 .(و پرتوها هوا ،يغذائ مواد ،و فاضالب آب) طيمح بهداشت هاي آزمايشگاه

 يمل مطابق سند يع و عرضه مواد غذائيه، توزيدر مراکز ته اي تغذيهکنترل ضوابط  در و مشارکت يهمکار .16

 .سازي غني يمل و برنامه يغذائ و امنيت هيتغذ

 مرتبط. يواحدها يات در منطقه تحت پوشش با همکاريکنترل دخان هاي برنامه ياجرا .17



 

 

 

  

کارکرد/حيط

 ه
 شرح وظيفه

آموزش 

 يروي)ن

 ،يانسان

و 

توانمندساز

 (ي

هدف  هاي گروهکارکنان و  يبرا يآموزش هاي برنامه و اجراي يآموزش مواد هيته ،يازسنجيمشارکت در ن .18

 تابعه. يواحدها ط دريبهداشت مح هاي برنامه

ش و يپا

 نظارت

 دانشکده.ط در منطقه تحت پوشش دانشگاه/ يبهداشت مح هاي برنامه ياجرا ش و نظارتيپا .19

 اي منطقهو  يمل هاي شاخصط بر اساس يبهداشت مح هاي برنامهعملکرد  اي دوره يابيارز .21

 ط.يخدمات بهداشت مح دهنده ارائه يت مراکز خصوصيبر نحوه فعال يابيش و نظارت و ارزيپا .21

 يهماهنگ

 يدرون بخش

و برون 

 يبخش

 بهداشت هاي برنامه اهداف به يابيدست يراستا در يبخش و برون يبخش درون هاي و همکاري يهماهنگ .22

 ط.يمح

 سالم و ...(. يشهر و روستا مانند) محور جامعهابتکارات  هاي برنامه يمشارکت در اجرا .23

 روستايي و يشهر يپسماندها و دفع آوري جمع هاي سيستم يطراح با مرتبط هاي ريزي برنامه در مشارکت .24

 پوشش. تحت حوزه در( و الکترونيکژه ي، وکشاورزي ،ي، صنعتي)خانگ

 پوشش. تحت حوزه در هوا يآلودگ و کنترل کاهش جامع هاي برنامه نيتدو در مشارکت .25

گزارش تهيه 

و 

 يمستندساز

 و پورتال و کار طيمح سالمت مرکز يبازرس تيريمد جامع سامانه در اطالعات و ارائه و ثبت ليتحل ،آوري جمع .26

 .ها آن تحليلو  ها شاخص و استخراج و کار طيمح سالمت مرکز

 يآمار ها گزارشل يبا تحل) ياتيو برنامه عمل ها سياستعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .27

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر

 نفعانيبه ذ رساني اطالعو  يکار هاي روشو  ها دستورالعملو ارائه  آوري جمع .28
ت يريمد

 منابع
 ط.يمح بهداشت هاي برنامه در موردنياز زاتيو تجه ليو وسا يانسان يروياعتبارات، ن شنهاديو پ برآورد .29

و  ينوآور

 پژوهش

کردن  يط و اجرائينه بهداشت محيدر زم HSR هاي طرحو  يقات کاربرديو انجام تحق يمشارکت در طراح .31

 (.Action plan) اقدامبرنامه  صورت به ها آنج ينتا



 سالمت کار

 

 

  

 سالمت کار :نام واحد بهداشت حوزه:

  OH-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 23: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

ارائه خدمات بهداشت  يک دانشگاه/دانشکده برايساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتيه برنامه عمليته .1

 و طب کار در حوزه تحت پوشش. اي حرفه

ن يين منطقه و تعيسالمت شاغل تهديدکنندهت موجود عوامل يوضع وتحليل تجزيهو  آوري جمع .2

 و طب کار اي حرفهنه بهداشت يمنطقه در زم هاي و سياست مشي خط

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 يو واحدها ها کارگاهدر  اي حرفهالت بهداشت يمرتبط با استقرار تشک فرايندهاي و اجراي دهي سازمان .3

 هاي بخش و( و... کار بهداشتو  يته حفاظت فنيو کم يگرکار بهداشتستگاه بهگر، خانه يا) يشغل

طب  يو مراکز تخصص اي حرفهخدمات بهداشت  دهنده ارائه يخصوص هاي شرکتمجوز ) يدارا يحقوق

جامعه هدف  يدسترس يدر منطقه برا ينات شغليت انجام معايصالح يدارا يقي( و افراد حق...کار و 

 و طب کار. اي حرفهبه خدمات بهداشت  (يشغل يواحدها ييران اجرايان و مدين، کارفرماي)شاغل

قانون  92ماده  ين در جهت برقرارينات شاغليپوشش معا يفکيو  يمکتوسعه  هاي برنامه يت و اجرايريمد .4

 ن موضوعه.ير قوانيار و ساک

توسط  ت سالمت آنانيبا وضع نيشاغل يتناسب شغل يفکيو  يمکتوسعه  هاي برنامه يت و اجرايريمد .5

 اي جاده ونقل حملو حوادث مرتبط با  يشغل هاي بيمارياهش کنترل و کجهت  ارکن طب يمتخصص

 .يانسان ياز خطا يناش

 هاي بخشکار در  و طب اي حرفهبهداشت  يستم ارجاع در خدمات تخصصيس يو برقرار بندي سطح .6

 .دولتيو  يخصوص

 در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده. آور و زيانبرنامه مشاغل سخت  يت و اجرايريمد .7

نات رانندگان، مشاغل مراکز يمعا)ار مشاغل خاص کو طب  اي حرفهبهداشت  هاي برنامه يت و اجرايريمد .8

 (...و يساختمان ي، کارهابافي قالي، ي، معادن، کشاورزيدرمان يبهداشت

، ينات سالمت شغليمجوز معا يدارا يقير افراد حقيطب کار و سا يمراکز تخصص د مجوزيصدور و تمد .9

صنوف  اي حرفهبهداشت  هاي آموزشگاهو  اي حرفهخدمات بهداشت  دهنده ارائه يخصوص هاي شرکت

 در سطح منطقه. يفن و خدمات يديتول

 ...و  و نهادها و اصناف ها سازمان، يياجرا هاي دستگاهو طب کار  اي حرفهبهداشت  هاي استعالمپاسخ به  .11

 ياجتماع تأمينقانون  76قانون اصالح ماده  يياجرا نامه آيين 3موضوع ماده 

 حل اختالف و مراجع ييدر مراجع قضا کار بهداشتمرتبط با  يات واصله و دعاويبه شکا يدگيرس .11



 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

آموزش 

 يروي)ن

 ،يانسان

و 

توانمندسازي

) 

موضوع  اي حرفهخدمت بازرسان بهداشت  و حينبدو استخدام  يآموزش هاي برنامه يو اجرا تيريمد .12

 آن يياجرا و دستورالعملران يمحترم وز هيئتقانون کار و مصوبه  97ماده 

بازرسان بهداشت  يبرا يو مهارت يآموزش هاي برنامه يو اجرا يه مواد آموزشي، تهنيازسنجيمشارکت در  .13

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يدر واحدها اي حرفه

 هاي رسانهدر  کار و طب اي حرفهمرتبط با بهداشت  هاي برنامهو مشارکت فعال در  يعموم رساني اطالع .14

 منطقه. يجمع

ش و يپا

 نظارت

، کارگر و کار بهداشتن و الزامات يقوان ينظارت بر حسن اجرا يتوانمند برا يستم بازرسيس يبرقرار .15

 از کار در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده. يناش هاي بيمارياز  يريط کار و جلوگيمح

دانشگاه  يحوزه معاونت بهداشت يو درمان کارگر کار بهداشت يکنترل و بازرس يابيش، نظارت و ارزشيپا .16

 قانون کار. 96ماده  1موضوع تبصره  ي/ دانشکده علوم پزشک

نات سالمت يمجوز معا يدارا يقير افراد حقيطب کار و سا يمراکز تخصصعملکرد  يابينظارت و ارزش .17

 اي حرفهبهداشت  هاي و آموزشگاه اي حرفهخدمات بهداشت  دهنده ارائه يخصوص هاي شرکت ،يشغل

 در سطح منطقه. يو خدمات فن يديصنوف تول

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

و طب کار در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده با  اي حرفهبهداشت  هاي برنامهت يتقو .18

در معاونت درمان و بهداشت  يتخصص هاي گروهر يسا) بخشيدرون  مشارکت فعال و جلب يهماهنگ

و  يکارگر هاي تشکل، يمردم ي، نهادهاها سازمان، يياجرا هاي دستگاه) يبرون بخش دانشگاه( و

 ن منطقه.يدر سالمت شاغلمؤثر  (...و ها برنامه شرکاي، کارفرمايي

و طب کار  اي حرفهبهداشت  هاي برنامهدر  نفع ذي هاي گروهد، ي، اساتنظران صاحبجلب مشارکت فعال  .19

 و ... . ها کميتهل شوراها، يمنطقه با تشک

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

با ) عملياتيو برنامه  ها سياستمنطبق با  اي حرفهعملکرد بهداشت  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .21

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارشل يتحل

و  گيري گزارشک جهت ثبت اطالعات، يالکترون هاي سامانه يتالش و مشارکت فعال در استقرار و اجرا .21

 و طب کار. اي حرفهبهداشت  هاي در برنامه ها شاخص تعيين

 الزاماتن و مقررات و ياطالعات مرتبط با قوان دربارهنفعان يبه ذ رساني اطالع هاي سامانهاستقرار  .22

 کار در سطح منطقه. و طب اي حرفهبهداشت 

و  ينوآور

 پژوهش

کار در  يرويو سالمت ن اي حرفهبهداشت  يارتقا يبرا يقات کاربرديتحق يو اجرا يمشارکت در طراح .23

 سطح منطقه.



 ريواگ هاي بيماريو مبارزه با  يريشگيپ

 

 

 

 ريواگ هاي بيماريو مبارزه با  يريشگيپ :نام واحد بهداشت حوزه:

  CDC-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 32: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

ک ير بر اساس برنامه استراتژيواگ هاي بيماري يريشگيجهت کنترل و پ ياتيعمل هاي برنامهه يته .1
 دانشگاه/دانشکده در سطح منطقه تحت پوشش.

بر  (ها بيماري کني ريشه ،حذف ،کنترلر )يواگ هاي بيماري( Survillanc) مراقبتنظام  يو اجرا ريزي برنامه .2
 .ها آن وتحليل تجزيهو  يآمار هاي داده اساس

 دانشگاه/دانشکده.در سطح  ها اولويتن ييو تع منطقه هاي بيماريک يولوژيدميت اپيمطالعه و شناخت وضع .3

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 ها بيماريمرتبط با  ها گزارشو  ها دادهو پردازش  آوري جمع .4

 ها گيري همهکنترل  منظور به جوار هم هاي دانشگاهدر سطح  ها بيماريتبادل اطالعات  .5

 کشور PHCدر نظام  شده ادغامر يواگ هاي بيماري هاي برنامه ياجرا يط و امکانات الزم براين شرايتأم .6
با علت  يدادهاي( و روباز پديدد و ي)نوپد ها بيماريان يع به طغينظام هشدار بهنگام و پاسخ سر يبرقرار .7

ق استقرار يمرتبط است از طر الملل بينکه با سالمت  يبر سالمت مردم منطقه و موارد تأثيرگذارنامعلوم و 
 .يک و جارينظام مراقبت سندروم

 هاي شبکهامکانات موجود  بر اساسر يواگ هاي بيماريمراقبت از  روز بهمدرن و  يو استقرار نظام آمار يطراح .8
 دانشگاه. آوري فنواحد آمار و  يمنطقه و با هماهنگ يدرمان يبهداشت

و نظارت بر حسن  موردنيازک يولوژيب هاي فرآورده، سموم و يبهداشت يزان داروهايو برآورد م بيني پيش .9
 آن. ياجرا

 يابالغ هاي دستورالعملبر اساس  ها بيماري وري ديدهانجام اقدامات  .11

 يو خروج يورود يو مباد يمراقبت مرز هاي پايگاهدر  المللي بين يمقررات بهداشت ينظارت و کمک به اجرا .11
 مرتبط هاي سازمان يکشور با هماهنگ

و  باز پديدد و ينوپد هاي بيماري گيري همهع جهت مقابله با يواکنش سر هاي تيم يبانيت استقرار و پشتيريمد .12
 (.Complex emergency) پيچيده يط اضطراريشرا

 

 

 

 يانسان يروين

)آموزش و 

 (توانمندسازي

نار، کنفرانس يکارگاه، سم) يآموزش هاي برنامه يو برگزار يآموزش هاي بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .13
و کنترل  يريشگيپ هاي برنامهر يدرگ يدرمان يو ...( جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بهداشت يعلم

 ر.يواگ هاي بيماري
 يخودمراقبت تأکيدجامعه با  توانمندسازيو آموزش  يبرا يآموزش يه محتواي، تهنيازسنجيمشارکت در  .14

 ريواگ هاي بيماري درباره

 در سطوح مختلف ها بيماريکارکنان شاغل و مرتبط با کنترل  يو مهارت يآموزش يازهاين نييدر تع يهمکار .15
ها در سطوح مختلف  يماريکارکنان شاغل و مرتبط با کنترل ب يو مهارت يآموزش يازهاين نييدر تع يهمکار .16

 يو رفتار يارتقاء دانش و مهارت شناخت ير برايواگ هاي بيماريت يريآموزش مد يها ن برنامهيه و تدويو ته
 .ها يازسنجيارکنان متناسب با نک

 ها بيماريو مبارزه با  يريشگيآموزش پ ياستان برا جمعي ارتباطل يو وسا يگروه هاي رسانهبا  يارکهم .17



 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ش و يپا

نظارت و 

 يابيارزش

مراقبت  يها برنامه ياجرا يو اثربخش يمند دهينه فايو هز يابيش، ارزشيمربوط به پا يها ه بستهيته .18

 .ريواگ هاي بيماري

 ريواگ هاي برنامه يابيش و ارزين نظام پايو تدو يطراح .19

 رمجموعه تابعه دانشگاه/دانشکده.يز ير در واحدهايواگ هاي بيماري هاي برنامهش و نظارت عملکرد يپا  .21

 .اي دوره صورت بهمنطقه  ر در سطحيواگ هاي برنامه يابيارزش  .21

مردم منطقه و  بر سالمت تأثيرگذاربا علل نامعلوم  يدادهايو رو ها بيماريان ينظارت مستمر بر بروز طغ .22

 .الملل بين

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 يبرا المللي بينو  ي، ملاي منطقه نهاد مردم يو نهادها يردولتيغ هاي بخشو جلب مشارکت  يهمکار .23

 ريواگ هاي بيماري يريشگيکنترل و پ

 يبرا يو خصوص يدولت هاي آزمايشگاهر يشگاه مرجع دانشگاه و سايبا امور آزما يو هماهنگ يهمکار  .24

 .يناگهان هاي گيري همهر و پاسخ به يواگ هاي بيماريص يتشخ

 هاي برنامه ارتقا و تيتقو يبرا يدانشگاه يمشورت يتخصص و يفن هاي کميته لکيتش و دهي سازمان .25

 ريواگ هاي بيماري تيريمد

 هاي بيماريبخش سالمت مرتبط با  هاي کميتهطرح در کارگروه و  يالزم برا هاي پيشنهاده و ارائه يته .26

 ريواگ

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) عملياتيو برنامه  ها سياستعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .27

 ...ارسال به سطوح مربوط( و ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 عملکرد يابيارز هاي شاخصمحاسبه  و يابيش و ارزشيپا هاي روشو  اره ابزيته .28

ت يريمد

 منابع

 يکيولوژيمواد بو  دارو ،واکسن ،يانسان يروين ،زاتيتجه ،يمال)ع منابع يتوز و مشارکت در نحوه شنهاديپ  .29

 دانشگاه/دانشکده.در سطح  ها برنامه ياجرا يگر( برايد

و  ينوآور

 پژوهش

 صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ (HSR هاي طرحمرتبط ) هاي پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .31

 (.Action plan) اقدامبرنامه 

 مرتبط دانشگاه. يواحدها يبا همکار GISو استقرار برنامه  افزاري نرم هاي فنّاورياستفاده از  .31

 ر.يواگ هاي برنامه يارتقا يمنطقه برا يو پژوهش يو مراکز علم ها سازمانو تبادل اطالعات با  يهمکار .32



 رير واگيغ هاي بيماريو مبارزه با  يريشگيپ

 

 رير واگيغ هاي بيماريو مبارزه با  يريشگيپ :نام واحد بهداشت حوزه:

  NCDC-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 23: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 وظيفه شرح کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

در سطح منطقه تحت پوشش بر  رير واگيغ هاي بيماري يريشگيجهت کنترل و پ ياتيه برنامه عمليته .1

 ک دانشگاه/دانشکده.ياساس برنامه استراتژ

ر در سطح منطقه تحت پوشش ير واگيغ هاي بيماريو استقرار نظام مراقبت از  يطراح .2

 دانشگاه/دانشکده.

 هاي بيماريعوامل خطر مرتبط با  کنترل و کاهش يبرا مؤثرو مداخالت  شناسايي يبرا ريزي برنامه .3

 رير واگيغ هاي بيماريمرتبط با  يها تيازها و اولوين نيير و تعير واگيغ

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

در نظام  شده ادغامر يرواگيغ هاي بيماري يغربالگر هاي برنامه ياجرا يط و امکانات الزم براين شرايتأم .4

PHC کشور 

 ير جهت استفاده از آن براير واگيغ هاي بيماريمرتبط با  ها گزارشل آمارها و يو تحل آوري جمع .5

 رير واگيغ هاي بيمارياز  يريشگيکنترل و پ

 يانسان يروين

)آموزش و 

 توانمندسازي(

نار، يکارگاه، سم) يآموزش هاي برنامه يو برگزار يآموزش هاي بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .6

 هاي برنامهر يدرگ يدرمان يو ...( جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بهداشت يکنفرانس علم

 رير واگيغ هاي بيماريو کنترل  يريشگيپ

بر  تأکيدجامعه با  توانمندسازيو آموزش  يبرا يآموزش يه محتواي، تهنيازسنجيمشارکت در  .7

 ريرواگيغ هاي بيماري درباره يخودمراقبت

و مبارزه با  يريشگيآموزش پ ياستان برا جمعي ارتباطل يو وسا يگروه هاي رسانهبا  يارکهم .8

 ها بيماري

 ش و نظارتيپا

نظارت  يو استفاده از آن برا يو اثربخش يمند دهينه فايو هز يابيش، ارزشيمربوط به پا يها ه بستهيته .9

 .ريواگ هاي بيماريمراقبت  يها برنامه يبر حسن اجرا

 رير واگيغ هاي برنامه يابيش و ارزين نظام پايو تدو يطراح .11

رمجموعه تابعه يز ير در واحدهايرواگيغ هاي بيماري هاي برنامهش و نظارت عملکرد يپا  .11

 دانشگاه/دانشکده.

 .اي دوره صورت بهمنطقه  ر در سطحيرواگيغ هاي برنامه يابيارزش  .12

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

و  يريشگيجهت پ دانشگاه/دانشکده منطقه تحت پوشش در سطح يو تخصص يفن هاي کميتهل يتشک .13

 رير واگيغ هاي بيماريکنترل 

 هاي بيماريبخش سالمت مرتبط با  هاي کميتهطرح در کارگروه و  يالزم برا هاي پيشنهاده و ارائه يته .14

 ريرواگيغ

ص يتشخ يکنواختياستاندارد و  هاي روش ياجرا يشگاه دانشگاه برايبا امور آزما يو هماهنگ يهمکار .15

 رير واگيغ هاي بيماري

 يها ت و ارتقاء برنامهيتقو يبرا يدانشگاه يمشورت يو تخصص يفن يها تهيل کميو تشک دهي سازمان .16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ريرواگيغ هاي بيماريت يريمد

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

گزارش و 

 يمستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) عملياتيو برنامه  ها سياستعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .17

 ...( و ارسال به سطوح مربوطها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 عملکرد. يابيارز هاي شاخصمحاسبه  و يابيش و ارزشيپا هاي روشو  اره ابزيته .18

ت يريمد

 منابع

ر يغ هاي بيماري هاي برنامه ياجرا يبرا موردنياز يو انسان يمنابع مالشنهاد يم و پيمشارکت در تنظ .19

 ر در سطح منطقه.يواگ

و  ينوآور

 پژوهش

 عير شاير واگيغ هاي بيماريرانه جهت کاهش بار يشگيمداخالت پ يطراح .21

 GISو استقرار  افزاري نرم هاي فنّاورياستفاده از  .21

 هاي برنامه يارتقا يمنطقه برا يو پژوهش يو مراکز علم ها سازمانو تبادل اطالعات با  يهمکار .22

 ر.يرواگيغ

ر در منطقه و اعالم به مراجع يرواگيغ هاي بيماري يقات کاربرديتحق هاي اولويتن ييمشارکت در تع .23

 مرتبط.



 ه و مدارسيت، تغذيسالمت خانواده، جمع

 

  

 

 ه و مدارسيتغذ ت،يسالمت خانواده، جمع :نام واحد بهداشت حوزه:

  FPN&SH-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 39: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه
، سالمندان ساالن ميان، کودکان، نوجوانان، جوانان، نوزادان يسن هاي گروهبر اساس  ياتين برنامه عمليتدو .1

 ت و مدارس.يسالم و جمع يمادران باردار، بارورژه مشتمل بر سالمت يهدف و هاي گروهو 

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

ه استاندارد و ضوابط در يو ته يات محليبا مقتض يو کشور يمل هاي دستورالعمل، يق اسناد باالدستيتطب .2
 ها برنامه

ارائه خدمات در سطوح  منظور بهتحت اقدام  هاي برنامهمرتبط با  يانسان يروين دهي سازمانمشارکت در  .3
 .يطيو مح يستاد

، نوجوانان، جوانان، کودکان ،نوزادان يسن هاي گروهمراقبت سالمت و مرگ بر اساس  هاي نظاماستقرار  .4
ت و يسالم و جمع يژه مشتمل بر سالمت مادران باردار، باروريهدف و هاي گروه، سالمندان و ساالن ميان

 مدارس

 ر مادران باردار، کودکان و ...يدر معرض خطر نظ هاي گروهمرتبط با  هاي برنامه يسامانده .5

 ندهايو فرآ ها برنامه يج اجرايمداخالت بر اساس نتا يطراح .6

 .يمل يابالغ هاي برنامهانجام  منظور به يياجرا فرآيندهاي يطراح .7

 يانسان يروين

آموزش و )

 توانمندسازي(

 .يآبشار صورت بهن تر يو انتقال آن به سطوح پائ يمل يآموزش هاي برنامه ياجرا .8

 ارشناسانکجامعه،  يبرا يآموزش هاي برنامه يو برگزار يآموزش هاي بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن  .9
 دانشگاه. درمان و بهداشت هاي شبکه مربوط در ستاد و

 هاي گروهسالمت خانواده بر اساس  هاي برنامهتوسعه مرتبط با  هاي بخشر يدر سا يآموزش يازسنجين .11
ژه مشتمل بر يهدف و هاي گروه، سالمندان و ساالن ميان ، جوانان،نوجوانان ،کودکان ،نوزادان يسن

 .ها فعاليت اثربخشيش يافزا منظور بهت و مدارس يسالم و جمع يسالمت مادران باردار، بارور

 هدف. هاي گروهبر  تأکيدبه جامعه با  رساني اطالعمشارکت در آموزش و  .11

 هدف. هاي گروه توانمندسازيو  يارتقاء آگاه منظور به رساني اطالعج يبس يدر اجرا يهمکار .12

ن و پس از انجام مداخالت با يقبل، ح هاي ارزيابيو  يياجرا – يمداخالت آموزش يو اجرا يطراح .13
 .ربط ذي يواحدها يهمکار

 ش و نظارتيپا

 هاي برنامهمرتبط با  اي دورهمستمر و  يابيش و ارزشياستقرار نظام پا منظور بهدات الزم يجاد تمهيا .14
، سالمندان و ساالن ميان ، جوانان،نوجوانان ،کودکان ،نوزادان يسن هاي گروهسالمت خانواده بر اساس 

 ت و مدارسيسالم و جمع يژه مشتمل بر سالمت مادران باردار، باروريهدف و هاي گروه

 يابيش و ارزشيپا يابزارها سانيروزر بهن و يه، تدويته .15

 سالمت خانواده. هاي برنامهمرتبط با  خوراند پسها و ارائه  شيج پايل نتايو تحل بندي جمع .16

 هاي گروهسالمت خانواده بر اساس  هاي برنامهمرتبط با  يطيسطوح مح ياتيبرنامه عمل ينظارت بر اجرا .17
ژه مشتمل بر يهدف و هاي گروه، سالمندان و ساالن ميان، جوانان، نوجوانان ،کودکان ،نوزادان يسن

 ت و مدارس.يسالم و جمع يسالمت مادران باردار، بارور

 )دوستدار مادر و کودک(. ها بيمارستانبرنامه سالمت خانواده در  ينظارت بر نحوه اجرا .18



 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

ش و يپا

 نظارت

، مدارس، خانه مهدکودک) بخشيمرتبط با سالمت خانواده در حوزه برون  هاي برنامه ينظارت بر نحوه اجرا .19
 سالمندان و ...(

 نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره بخصوص مراکز مشاوره ازدواج .21

ارائه  و ياتيدر برنامه عمل شده طراحيمداخالت  انجامن و پس از يو مستمر قبل، ح اي دوره يابيارزش .21
 .ربط ذيبه سطوح  خوراند پس

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

سالمت  هاي برنامهمرتبط با  هاي سياست يدر جهت اجرا ين و برون بخشيدرون، ب يجاد هماهنگيا .22
 خانواده.

 سالمت خانواده. هاي برنامهمرتبط با  ين و برون بخشيدرون، ب هاي کميته ياء و برگزاريجاد، احيا يريگيپ  .23

 هفته سالمت، کودک و...() يهمگان هاي بسيج يمشارکت فعال در برگزارها .24

سالمت  هاي برنامهمرتبط با  هاي حوزهمشترک با  هاي توافقنامه، دستورالعمل و نامه آيينن يه و تدويته .25
 خانواده.

 سالمت خانواده. هاي برنامهارتقاء  يه در راستايريخ هاي انجمنو  غيردولتي هاي سازمانجلب مشارکت  .26

گزارش و 

 يمستندساز

 ياتيو برنامه عمل ها سياستعملکرد مرتبط با  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .27

 ،کودکان ،نوزادان يسن هاي گروهسالمت خانواده بر اساس  هاي برنامهمرتبط با  يل آمارهايو تحل آوري جمع .28
 يرژه مشتمل بر سالمت مادران باردار، بارويهدف و هاي گروه، سالمندان و ساالن ميان ، جوانان،نوجوانان

 ت و مدارسيسالم و جمع

 .ربط ذيسالمت خانواده و ارسال به سطوح  هاي برنامهبر  يمبتن يآمار – يليه گزارش تحليته .29

 مرگ مادر و کودک و ...() يفور ها گزارشه و ارسال يته .31

 اطالعات خاص در پورتال ادارات مرتبط با هر برنامه. يگزارش ده .31
و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

 سالمت خانواده. ياجرائ هاي برنامه ياثربخش -نهين هزييتع مانند ياقتصاد هاي ارزيابيو انجام  يطراح .32

 سالمت خانواده در سطح دانشگاه/دانشکده. هاي برنامهنه کرد اعتبارات يو هز بيني پيشمشارکت در  .33

ت يريمد

 منابع

سالمت  هاي برنامه ياجرا موردنياززات و امکانات متناسب و يو تجه يانسان يرويدر برآورد ن يهمکار .34
 خانواده در سطح دانشگاه/دانشکده.

 مرتبط هاي بخشر واحدها و يموجود در سا هاي ظرفيت ييشناسا .35

 سالمت خانواده. هاي برنامهمتناسب با  ها مکملو  ييبرآورد اقالم دارو .36

و  ينوآور

 پژوهش

 .يکيالکترون هاي سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طرياطالعات و تسر آوري فناستفاده از  .37

 اي منطقهو مشکالت  يستاد يابالغ هاي سياست يدر راستا يپژوهش هاي اولويتن ييمشارکت در تع .38
 مرتبط با سالمت خانواده.

سالمت  هاي اولويتبر  يمبتن يقاتيتحق هاي طرحو  يکاربرد هاي پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .39
 HSR هاي طرحخانواده در قالب 



 هيبهبود تغذ

 

 

 هيبهبود تغذ :نام واحد بهداشت حوزه:

  NI-DHکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 27: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه
 

 يو طراح بندي اولويتو  اي تغذيهمشکالت  ييه، شناسايت غذا و تغذيت موجود امنين وضعييتع .1

 .ها اولويت بر اساس اي مداخله هاي برنامه

ت يه و امنيتغذ يبر اساس اهداف سند مل) ييت غذايه و امنيبهبود تغذ اي دوره ياتين برنامه عمليتدو .2

 ان برنامه.نفع ذي يبا همکار (ييغذا

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

در  مشارکت ه.يبهبود تغذ يمل يابالغ هاي برنامهانجام  منظور به يياجرا فرآيندهاي يطراح .3

و  يارائه خدمات در سطوح ستاد منظور بهتحت اقدام  هاي برنامهمرتبط با  يانسان يروين دهي سازمان

 .يطيمح

 ها ريزمغذياز کمبود  يريشگيکنترل و پ هاي برنامه ياجرا .4

 (ها کارخانه، ها رستوران، ها پادگان) يه در مراکز جمعيبهبود تغذ هاي برنامه يسامانده .5

رده، کودکان، نوجوانان، يهدف )مادران باردار و ش هاي گروه يه برايبهبود تغذ هاي نظاماستقرار  .6

 ، سالمندان و دانش آموزان(ساالن ميان

 يانسان يروين

آموزش و )

 توانمندسازي(

ارشناسان ک يبرا يآموزش هاي برنامه يو برگزار يآموزش هاي بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .7

 سطح اول نظام شبکه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده. يو اجرائ يه حوزه ستاديتغذ

 ه سالمينه تغذيبه جامعه در زم رساني اطالعمشارکت در آموزش و  .8

 ين بخشيکارکنان ب يه براينه تغذيدر زم بازآموزيو  يآموزش هاي دوره يو برگزار ريزي برنامه .9

 ش و نظارتيپا

 ه جامعه در دانشگاه/ دانشکده.يبهبود تغذ هاي برنامه يابيش و ارزشين برنامه جامع پايتدو .11

 تابعه دانشگاه/دانشکده. يه در واحدهايبهبود تغذ هاي برنامه يش اجراينظارت و پا .11

 يه در مراکز جمعيتغذ يش استاندارهايپا .12

استان و ارائه  ييت غذايسالمت و امن يمات و مصوبات شورايتصم يو نظارت بر حسن اجرا يريگيپ .13

 مصوبات. ياجرا يمستمر از چگونگ ها گزارش

 هاي پيشنهادو ارائه  ها برنامهشرفت يه گزارش از پيه استان و تهيبهبود تغذ هاي برنامه يابيارز .14

 ها برنامه يبازنگر منظور به ياصالح

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

ت يه و امنيتغذ ياستقرار سند مل يدر راستا ييت غذايه و امنيتغذ ين بخشيل کارگروه بيتشک .15

 استان. ييغذا

ه دانشگاه/ دانشکده جهت يمرتبط با بهبود تغذ هاي پيشنهادراهبردها و  نويس پيش و تدوينه يته .16

 هدف. هاي گروهاستان درباره  ييت غذايسالمت و امن يارائه به شورا

 در سطح منطقه تحت پوشش. ييمواد غذا سازي غني يمل هاي برنامه يت اجرايو هدا يهمکار .17

ه و جلب مشارکت آنان جهت يريخ هاي انجمنو  ها سازمان ويژه به غيردولتي هاي سازمان ييشناسا .18

 پذير آسيب هاي گروه اي تغذيهدر مداخالت  يهمکار



 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

، جهاد وپرورش آموزش، صداوسيماه )يبهبود تغذ هاي برنامه يدر اجرا ها ارگانر يسا يجلب همکار .19

 و ...( يکشاورز

 اي تغذيهت يحما هاي برنامه يتوسعه در اجرا هاي بخشر يت سايجلب حما .21

و  ها برنامه يدر اجرا ها بخشر يه استان در ساير کارشناسان امور بهبود تغذيبا سا يتخصص يهمکار .21

 ه استانيبهبود تغذ هاي فعاليت

 هيبهبود تغذ هاي برنامهدر حوزه  يدرون بخش هاي هماهنگيجاد يا .22

گزارش تهيه 

 يو مستندساز

عملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  اي دورهه ياطالعات و آمارها و ته وتحليل تجزيهو  آوري جمع .23

 .ياتيو برنامه عمل ها سياست

 يدر منطقه تحت پوشش جهت ارائه به شورا ييت غذايت امنياز وضع يمستمر و مقطع ها گزارشه يته .24

 ه جامعهياستان و دفتر بهبود تغذ ييت غذايسالمت و امن

و  ينوآور

 پژوهش

 .يکيالکترون هاي سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طرياطالعات و تسر آوري فناستفاده از  .25

 اي منطقهو مشکالت  يستاد يابالغ هاي سياست يدر راستا يپژوهش هاي اولويتن ييمشارکت در تع .26

 ه.يمرتبط با بهبود تغذ

بهبود  هاي اولويتبر  يمبتن يقاتيتحق هاي طرحو  يکاربرد هاي پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .27

 HSR هاي طرحه در قالب يتغذ


