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بهداشتي اولیه هاي وارتقاءمراقبت  



شتي  2931معاونت بهداشت سبزوار   آنيي انهم شورااهي بهورزي وارتقاءمراقبت اهي اوليه بهدا

1 

 

 بهداشتي اوليه های وارتقاءمراقبت بهورزی شوراهای نامه آيين

 مقدمه
در .و یقین پیشرفت و توسعه هر جامعه و کشوری منوط به بهره مندی از عقل و خرد در حیات جمعی است به طور قطع

با توجه به محوری بودن نقش خانه های  .کرد ند که آن حضرت با اصحاب خود بسیار مشورت مىه انوشت( ص)سیره پیامبر اکرم 

باید به عنوان یك اصل و قسمتى از  بهورزی شوراهای، روستاها در بهداشت و بهورزان در ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی 

و مشخص شدن قدر و جایگاهشان در  بهورزانمایه الفت اجتماعى ، ارزش یافتن  هاشورا. باشد کاری اعضای تیم سالمتبرنامه 

میدان اندیشه و نظر و  و ودمى ش سالمت هسنگربانان جبهاین حرکت، موجب رشد اندیشه و تفكر در . شودمی  سالمت  نطام

، رضایت اعتبار یافته ،پیوندهاى اجتماعى مستحكم  بهورزانبا این اقدام،  .می یابدقوت شرکت در آنچه به آنان مربوط است 

 خدمات بهداشتیکیفیت و این همه باعث ارتقای می یابد رى و شرکت در امور قوت روحیه مسؤولیت پذی مندی شغلی بیشتر و

 . هیچ پشتیبانى چون مشورت نیست :(ع)میرمؤمنان ا        .درمانی اولیه در واحدهای ارائه دهنده خدمات در روستاها می گردد
  شورای بهورزی مركز بهداشتي درماني: فصل يك 

 اهداف شورا  :1ماده  
پيگيري در امور جهت بهبود  وها ريزي ، اجراي برنامهري ، برنامه هدف از تشکيل شوراهاي بهورزي ، مشارکت فعال بهورزان براي تصميم گي

 .ارتقاء خدمات بهداشتي درماني اوليه در واحدهاي ارائه خدمات روستايي استبمنظور وضعيت شغلي ، رفاهي و اداري بهورزان 

مركز بهداشتي درمانيی  اعضای شوراتركيب : 2ماده  

 رئيس مرکز بهداشتي درماني .1

 ان مرکزبهورز تمامي  .2

 تمامي اعضای تيم سالمت .3

 .مي باشد  دبير شورای بهورزی مرکز ، نماينده بهورزان آن مرکز ورياست شورا به عهده پزشک مسئول مرکز بهداشتي و درماني 

 وظايف شورای بهورزی مركز بهداشتي درماني: 3ماده
 جمع بندی نظرات بهورزان در خصوص بهينه سازی امور آموزشي ، اجرايي ، اداری و رفاهي و دريافت  .1

 مشكالت مطرح شده از سوی بهورزان خانه های بهداشت و اولويت بندی آنها بررسي و دريافت  .2

 در مورد حل مشكالت حرفه ای و فردی بهورزان راه حلهای مناسبو  ارائه پيشنهاد .3

 عملكرد حرفه ای بهورزانمشارکت در ارتقاء  .4

 تنظيم و برنامه ريزی اجرای فعاليت های فرهنگي و آموزشي برای بهورزان .5

 در خصوص برگزاری مراسم روز بهورز و ساير مراسم مرتبط و اعضای تيم سالمت همكاری با مسئول مرکز .6

 يا اعضاء شورا  بررسي ساير مسائلي که نياز به طرح در شورا داشته باشند ، بنا به پيشنهاد مسئول و .7

 زمان و مكان برگزاری جلسات : 4ماده 
 . مرکز هر ماه يكبار در مرکز بهداشتي درماني بايد تشكيل گردد جلسات شورای بهورزی 

 وظايف رئيس شورای بهورزی مركز بهداشتي درماني : 5ماده  
 تشكيل جلسات شورای بهورزی مرکز بهداشتي درماني .1

 به بهورزان اقدامات پيگيری مصوبات جلسات و اعالم نتايج  .2

 الزمپيگيری  انجام و مرکز بهداشت شهرستانشورا به شورای نمايندگان  اتانعكاس گزارش .3
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 شورای بهورزی مركز بهداشتي درماني فرم صورت جلسات

 ..............................................مركز بهداشتي درماني شورای بهورزی صورت جلسه

 :مكان جلسه  3 :جلسه  تاريخ 2 :شماره جلسه  1

 :دستور جلسه  4

 :خالصه موضوعات مطرح شده در جلسه 

 :تصميمات متخذه

 

 

 

 

 

 

 :دستور جلسه بعدی

 

 :حاضرین در جلسه 

 

 :غایبین در جلسه 

 

 امضاء :دبير جلسه نام ونام خانوادگي  امضاء :رئيس جلسه نام ونام خانوادگي 
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 شورای بهورزی شهرستان : فصل دوم 

 اهداف شورا  :6ماده  
 ارزشيابي کيفيت ارائه خدمات در خانه هاي بهداشت با مشارکت خود بهورزان .1

 تحليل نتايج ارزشيابي عملکرد خانه هاي بهداشت .2

 استانداردهاي ارائه خدمت از طريق صيانت از استانداردها با مشارکت و هم فکري بهورزانبهبود  .3

 ارتقاء استانداردهاي ارائه خدمات از طريق بازنگري در طراحي برنامه و روش اجراي آن مطابق با ضوابط و اختيارات موجود .4

ي و ساير منابع غير انساني و ارائه پيشنهاد راه کار براي ارتقاتحليل فرايندهاي پشتيباني ارائه خدمات اعم از تجهيزات فضاي فيزيکي  .5
 آنها

 ي آنهاارائه پيشنهاد راه کار براي ارتقا ...ارزشيابي بهورزان و مانندتحليل فرايندهاي مديريت منابع انساني  .6
 ارتقاء آموزش نيروي انساني بهورزي بر مبناي شرح وظايف سازماني .7

 سخگويي به بهورزان توسعه فرهنگ عدالت محوري و پا .8

 مشارکت بهورزان در بهبود استانداردها و ارائه راه کارها .9

 با مشارکت خود بهورزان تبادل اطالعات و تجربيات در ميان بهورزان .11

ايجاد نظام حل مشکالت مبتني بر قدرت و اختيارات سطوح مختلف و پيش گيري از ارجاع بيمورد مکاتبات و شکايات و پاسخگويي  .11
 ول در دانشگاه عوامل مسئ

 .شناسايي بهورزان موفق و ناموفق و تالش براي حل مشکالت بهورزاني که توفيق مناسب در فعاليت خود را به دست نياورده اند  .12

 درك بهتر نيازها ي اساسي بهورزان و پاسخگويي مديران به آنها  .13
 تعديل و تنظيم تقاضا در حيطه منطقي و در چارچوب قوانين .14

 مشکالت صنفي بهورزان در چارچوب قوانين موجود به حداقل رساندن .15

 :شورای بهورزی شهرستان تركيب:  7ماده 
 :اعضای شورای بهورزی شهرستان عبارتند از 

 بهورزان از هر مرکز بهداشتي درماني يک نماينده .1

 رياست شورا -مدير شبكه بهداشت و درمان  .2

 جانشين رئيس شورا - رئيس مرکز بهداشت شهرستان .3

 مسئول دبيرخانه و  دبير شورا  -آموزش بهورزی مسوول واحديا مدير  .4

 کارشناس مسئول گسترش شبكه ها  .5

حضور ساير کارشناسان مسئول واحدهای ستادی و ميهمانان بنا به ضرورت و براساس دستور کار جلسه با  :1تبصره 

 .بالمانع مي باشد  (مدير شبكه)تشخيص و صالحديد مسئول شورای بهورزی شهرستان

  .است کارشناس مسئول واحد آموزش بهورزی ، مسئول نظارت بر فعاليت شورای بهورزی:  2بصره ت

 .ضمانت اجرايي مصوبات شورا در هر شهرستان برعهده رئيس مرکز بهداشت استان مي باشد :  3تبصره
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دبيرخانه شورا در مرکز آموزش بهورزی و در صورتيكه شهرستان مرکز آموزش بهورزی نداشته باشد در واحد : 4تبصره 

  .گسترش شبكه مستقر مي باشدبهورزی يا

تصميمات اتخاذ شده در جلسات شورا پس از تنظيم صورت جلسه و امضاء و ثبت شماره و تاريخ در دفتر :  5تبصره 

آموزش بهورزی به مرکز بهداشت و سپس به نمايندگان و بهورزان هر منطقه ابالغ مي شود و  واحد يا انديكاتور مرکز

 .پيگيری اجرای مفاد صورت جلسه به عهده مسئول شورا خواهد بود 

دو ماه قبل از اتمام دوره نمايندگي موضوع انتخاب نمايندگان .سال مي باشد  2مدت نمايندگي بهورزان منتخب  :6هتبصر

 .نمايند شده جديد را معرفي ابالغ مي شود تا افراد تاييد  مراکزد به جدي

، توسط رئيس مرکز بهداشت شهرستان ، مدير مرکز آموزش  معرفي شدهصالحيت حرفه ای و اخالقي افراد : 7تبصره

بهورزی ، کارشناس مسئول واحد گسترش شبكه ها و مسئول دفتر حراست مرکز بهداشت شهرستان تاييد خواهد شد و 

 .ابالغ خواهد شد  مراکزبه کليه اسامي افراد تاييد شده 

اغتشاش در جلسه و يا باعث آشفته و مغشوش کردن اذهان  در صورتيكه هر يک از اعضاء باعث ايجاد بي نظمي و: 8تبصره

از موقعيت خود سوء استفاده کنند و مقررات اداری را رعايت ننمايند چنانچه پس از تذکر مسئول شورا در   بهورزان شوند و

مرکز وضعيت رفتار و يا عملكرد نماينده تغييری ايجاد نشود موضوع در جلسه مسئولين ستاد مطرح و توسط رئيس 

 .بهداشت شهرستان از نمايندگي برکنار خواهد شد 

 :شهرستان  یبهورز شورایوظايف : 8ماده
بيش از دو نوبت غيبت در جلسه به منزله اخراج مي باشد و برای آن منطقه نماينده انتخاب )حضور مرتب در جلسات شورا .1

 .(خواهدشد

روز قبل از تشكيل  15حداکثر  آن در شورای بهورزیجمع بندی مشكالت بهورزان در زمينه حرفه ای و مطرح نمودن  .2

 (بصورت مكتوب با ذکر تعداد بهورزاني که دارای آن مشكل بوده اند جهت تعيين اولويتهای حل مشكالت ) شورای بهورزی

جمع بندی نظرات بهورزان در خصوص بهبود وضعيت شغلي و حرفه ای آنان و مطرح نمودن آن در جلسات شورای  .3

 بهورزی 

 و تبادل اطالعات و تجربيات  مراکز بهداشتي درماني هماهنگي با ساير نمايندگان بهورزان  .4

 در برنامه های مربوط به سطح شهرستان ( دبير شورای شهرستان )همكاری با مدير مرکز آموزش بهورزی  .5

مراکز بهداشتي اعالم نتايج اقدامات انجام شده و مباحث طرح شده در جلسه شورای بهورزی شهرستان به بهورزان نماينده 

 پرسنل مرکز بهداشتي درماني او متعاقب درماني

 زمان و مكان برگزاری جلسات : 9ماده  

الزامي  شورااعضا بمنظور تشكيل 3/2حضور. حداقل هر دوماه يكبار بايد تشكيل گرددشهرستان جلسات شورای بهورزی 

 .است

در صورت نياز و ضرورت و بنا به درخواست دبير شورا و با هماهنگي ساير اعضاء و موافقت رئيس شورا جلسات  :9هتبصر

 .شورا زودتر از موعد مقرر تشكيل خواهد شد 
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 : شهرستان  ی بهورزیوظائف رئيس شورا:  11ماده 
 پيگيری مصوبات آن  وتشكيل جلسات شورای بهورزی  .1

 حضور مرتب در جلسات شورا .2

 پيگيری انعكاس و گزارش صورتجلسات .3

 پيگيری مشكالت قابل حل در شهرستان و ارسال صورتجلسات جهت پيگيری به مرکز بهداشت استان  .4

 اعالم نتايج اقدامات و پيگيريهای انجام شده به نمايندگان بهورزان در شورای بهورزی .5

 ايندگان بهورزانصدور ابالغ برای نم .6

 :شهرستان  ی بهورزیشورامسئول دبيرخانه و وظائف دبير :  11ماده  
 ارسال دعوتنامه جهت اعضای شورا .1

 پيگيری تشكيل جلسات شورای بهورزی شهرستان براساس برنامه زمان بندی و دستور کار هر جلسه .2

 (صورتجلسه بايد به امضای کليه اعضاء رسانده شود)تدوين صورتجلسه  .3

 اعضای شورا با تائيد رئيس شوراکليه ارائه مصوبات جلسه به  .4

 پيگيری اجرای مصوبات هر جلسه .5

 اعضای شورای بهورزیو رئيس اعالم نتايج اقدامات انجام شده به  .6
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 فرم صورت جلسات شورای بهورزی شهرستان

 ...............................شهرستان شورای بهورزی صورت جلسه

 :مكان جلسه  3 :جلسه  تاريخ 2 :شماره جلسه  1

 :دستور جلسه  4

 :خالصه موضوعات مطرح شده در جلسه 

 :تصميمات متخذه

 

 

 

 

 

 

 :دستور جلسه بعدی

 

 :حاضرین در جلسه 

 

 :غایبین در جلسه 

 

 امضاء :دبير جلسه نام ونام خانوادگي  امضاء :رئيس جلسه نام ونام خانوادگي 
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 دانشگاه  بهورزی شورای : سوم فصل

 دانشگاه  بهورزی شورای اهداف : 12 ماده

 مشکالت ورفع وضعيت بهبود جهت در شهرستاني مديران و بهورزان فعال مشارکت جلب ،دانشگاه بهورزي شوراي تشکيل از هدف
 .باشد مي خدمات ارائه کيفيت بهبود جهت در آنان انگيزش افزايش و بهورزان رفاهي و اي حرفه

 دانشگاه  بهورزی شورای وظايف : 13 ماده

 ها شهرستان بهورزي شوراي توسط شده ارائه نظرات بندي جمع .1
 در حوزه کاري بهورزان موجود مشکالت بندي اولويتررسي و ب .2
 موجود مشکالت رفع جهت در عملي راهکارهاي ارائه مورد در نظر تبادل و بحث .3
 برنامه ريزي در راستاي ارتقاي شاخص هاي کمي و کيفي ارزيابي عملکرد بهورزان  .4
 مطبوع وزارت سالمت معاونت و دانشگاه رئيس به آمده دست به نتايج و مصوبات انعکاس .5

 

 دانشگاه  بهورزی شورای تركيب : 14 ماده

 : از متشکل دانشگاه بهورزي شوراي
بيش از دو نوبت غيبت در جلسه شورا به منزله اخراج مي باشد و براي آن منطقه ) شهرستان هر بهورزان نماينده منتخب نفر يک .1

  .(نماينده ديگري انتخاب خواهد شد
 مدير مرکز آموزش بهورزي .2
 مدير شبکه بهداشت و درمان هرشهرستان .3
  دانشگاه بهداشتي معاون .4
  بهداشت مرکز فني معاون  .5
  بهداشت مرکز اجرايي معاون .6
  شبکه شرتسگ و توسعه گروه مدير .7
 يبهورز مسئول کارشناس .8
 باشد مي بهداشت مرکز اجرايي فني يا معاون يا معاون بهداشتي معاون ، دانشگاه بهورزي شوراي رئيس. 
 باشد مي ها شبکه گسترش گروه مدير،   دانشگاه بهورزي شوراي دبير . 
 باشد مي بهورزي آموزش کارشناس شورا دبيرخانه مسئول. 

 .لوب استطم... و  معاونين توسعه مديريت و منابع -حضور هر مقام باالتر در ترکيب شوراها نطير رئيس دانشگاه  – 11تبصره 
 

 دانشگاه  بهورزی شورای جلسات برگزاری مكان و زمان : 15 ماده

 در معاونت آن جلسه اولين برگزاري محل و گردد مي تشکيل يکبار ماه 6 هر حداقل دانشگاه بهورزي شوراي جلسات   
 . گردد مي تعيين نيز بعد جلسات برگزاري محل جلسه هر در . بود خواهد بهداشت

 .نمايندگان به منظور تشکيل جلسه الزامي است 3/2حضور  – 11تبصره 
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 دانشگاه  بهورزی شورای رئيس وظائف: 16ماده

 متبوع وزارت سالمت معاونت و دانشگاه رئيس به پيگيري جهت صورتجلسات ارسال و دانشگاه در حل قابل مشکالت يگيريپ .1
 جلسه در اعضاء به شده انجام پيگيريهاي و اقدامات نتايج اعالم پيگيري .2

 دانشگاه بهورزی شورای دبير وظائف : 17ماده

 جلسه هر کار دستور و بندي زمان برنامه براساس استان بهورزي شوراي جلسات تشکيل پيگيري .1
 شورا رئيس تاييد از پسشهرستان  بهورزي شوراي اعضاي به صورتجلسات گزارش ارائه و صورتجلسه تدوين .2
 جلسه هر مصوبات اجراي پيگيري .3
 جلسه هر در بهورزي شوراي اعضاي به شده انجام اقدامات نتايج اعالم .4

 دانشگاه بهورزی شورای دبيرخانه مسئول وظائف :  18ماده

 شورا جلسات در مرتب حضور .1
 شورا رئيس و دبير به صورتجلسات مصوبات انعکاس .2
 شورا رئيس و دبير به گزارش ارائه و شده انجام اقدامات بندي جمع .3
 شورا جلسات تشکيل جهت دعوتنامه ارسال پيگيري .4
 بهورزان رفاهي و اي حرفه مسائل پيگيري جهت در گرفته انجام فعاليتهاي خصوص در نشريه چاپ اجازه شورا دبيرخانه مسئول .5

 . داشت راخواهد
  . گرديد ابالغ شهرستانها دربهورزي  شوراهاي به 92ر مه 22در تبصره تدوين و 11 و ماده 18فصل ،  3شامل مقدمه ،  اين آيين نامه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 منابع
1. http://www.aviny.com/library/ahlebeyt/1-mohammad/Sire_Ejtemaei/55.aspx 

 –گروه مديريت نيروی انساني  –مرکز توسعه شبكه  -وزارت بهداشت  –انبهورزنمايندگان ورای آيين نامه ش - 2

 کميته کشوری آموزش بهورزی

 دانشگاه علوم پزشكي قم –بهداشتي  اوليه های وارتقاءمراقبت بهورزی شوراهای نامه آيين - 3

 شهرستان مشهد مقدس 1مرکز بهداشت شماره  –بهورزی شورای نامه آيين - 4

http://www.aviny.com/library/ahlebeyt/1-mohammad/Sire_Ejtemaei/05.aspx
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 اعالم وضعيت داوطلبي جهت نمايندگي بهورزان : 1جدول شماره 

.......................دوره.........................سالفرم اعالم داوطلب بودن عضویت در شورای بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار   

 باسمه تعالي

.................... با مدت................................................بهورز شاغل در خانه بهداشت.................................................................اینجانب 

جهت عضویت در .............................................، داوطلب نمایندگی بهورزان شبکه بهداشت درمان شهرستان سال سابقه خدمت 

 امضاء.                                                                                                     شورای بهورزی دانشگاه می باشم 

 

نظريه نهايي مسئولين شورای بهورزی در مورد صالحيت داوطلبين : 2جدول شماره   

 ....................دوره.............فرم تایید صالحیت داوطلب نمایندگی در شورای بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 

 باسمه تعالي

جهت ............................بهورز شاغل درخانه بهداشت .................................................خانم/سوابق خدمتی ونحوه فعالیت آقا

 .نمی باشد/ بررسی شد ومورد تأیید می باشد ...................................... نمایندگی بهورزان شبکه بهداشت درمان شهرستان 

 محل امضاء                                                  :                     ریاست مرکز بهداشت شهرستان 

 محل امضاء:                                                                               مدیر مرکزآموزش بهورزی 

 محل امضاء         :                                                        کارشناس مسئول گسترش شبکه ها

 محل امضاء:                                                                                        مسئول دفتر حراست 

 

 

  معيارهای نظردهي مسئولين شورا در خصوص اعالم وضعيت صالحيت حرفه ای واخالقي بهورزان داوطلب 

 بررسی پرونده خدمتی .1

 سال گذشته 3ارزشیابی مربوطه به داوطلب در طول نمرات  .2

 فعالیت ها وابتکارات در رابطه با ارائه خدمات در خانه های بهداشت .3

 واحدهای ستادیان مسئول نظرسنجی شفاهی از کارشناس .4

 نظریه کارشناس واحد حراست در مورد صالحیت اخالقی  .5

 


