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 دستورالعمل اجرايي

 در برنامه ملي خودمراقبتي پزشك خانوادهتيم مشارکت  

 )براساس بسته خدمت خودمراقبتي( 

 1نسخه 
 

 ارتقاي سالمت دفتر آموزش و

 (گروه پزشك خانوادهمركز مديريت شبكه ) 
 

 تهيه و تدوين:

 دكتر فاطمه سربندي

 دكتر آتوسا سليمانيان

 دكتر بابك فرخي

 تواني دكتر معصومه ابراهيمي

 

 ير نظر:ز

  دكتر ناصر كالنتري

 فردكتر شهرام رفيعي
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 مقدمه:

اقبشت از مشردم در مر ها به مراقبت مادام العمر، نقش درمان قطعي بيماريه غير واگير و حركت از ها از واگير ببا گذار بيماري

وز بشه روز هاي مزمن و حشاد رهاي جزيي، مديريت بيماريسالمت خود و اعضاي خانواده براي سالم زيستن، مديريت ناخوشي

 خودمراقبتي است.ها از جنس درصد تمام مراقبت 85تا  65اي كه طبق برآوردهاي در حال افزاي  است به گونه

دهند تا انجام مي شامل اعمالي است اكتسابي، آگاهانه و هدفدار كه مردم براي خود، فرزندان و خانواده شان« خودمراقبتي»

ه را بشرآورد تندرست بمانند، از سالمت جسمي، رواني و اجتماعي خود حفاظت كنند، نيازهاي جسمي، رواني و اجتماعي خود

مشاري د بعد از بيبيماري هاي مزمن خود را مديريت كنند و نيز از سالمت خوا حوادث پيشگيري كنند، سازند، از بيماري ها ي

 ترخيص از بيمارستان حفاظت كنند. حاد يا

 حفش  سشالمت، پيششگيري از بيمشاري، خشود ارزيشابي، هاي خودمراقبتي شامل ارتقاي سالمت، اصالح سبك زندگي،حيطه

   شي است.مشاركت در درمان و توان بخ

ات )نيشاز خودمراقبتي موجب ارتقاي سالمت و كيفيت زندگي، افزاي  رضايت بيمشاران، منطقشي ششدن اسشتفاده از خشدم     

منشاب   كمتر به مشاوره ارايه دهنشدگان خشدمات در مراكشز بهداششتي،كاه  ويزيشت بيمشاران سشرپايي و كشاه  اسشتفاده از

اه  درصشد،ك40)در انگلستان: كشاه  ويزيشت پزششكان عمشومي تشا  ي شودبيمارستاني( و نيز كاه  هزينه هاي سالمت م

درصشد،كاه  بسشتري ششدن در بيمارسشتان تشا 50هشا تشاهشاي بعشدي بيماريدرصشد،كاه  ويزيت17هاي سرپايي تا ويزيت

ت از ي غيبشدرصد، كاه  يا تعديل مصرف داروها و كاه  روزها50درصد،كاه  طول دوره اقامت بيمار در بيمارستان تا 50

 درصد گزارش شده است(.50كار تا

نشي وان پشي  بيمتقن، نشان از آن دارند كه با ترويج خودمراقبتي به عنوان يك رويكرد سالمت متكي بر مردم، مي تش شواهد

و همچنشين  درصدي را در هزينه ها شاهد بود. اين صرفه جويي ها، هزينه مراقبت هاي سطوح پايه و تخصصي 7صرفه جويي 

 ش مشالي ايشنامه ريزي شده و بدون برنامه بيماران و پذيرش هاي سرپايي را كاه  مشي دهشد. در انگلسشتان، ارزپذيرش برن

نه نيستند اما ميليارد پوند است. البته شواهد ديگري هم هستند كه گرچه خيلي واق  بينا 4.4معادل   درصدي7صرفه جويي 

 متكي بر مردم، خبر مي دهند.درصدي با اجراي رويكرد سالمت  20از ظرفيت صرفه جويي 

در  در برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت، برنامه ملي خودمراقبتي به عنوان پنجمين برنامه ملي تحول نظام سشالمت

كه معاون محترم بهداشتي بشا  انتظار دارددر اين راستا لذا  طراحي و بسته خودمراقبتي براي اجرا ابالغ گرديد. حوزه بهداشت

پسشخوراندهاي ززم هاي آموزشي، گشردآوري اطالعشات و تهيشه همكاري كارشناسان ذيربط از طريق تشكيل جلسات و كارگاه

 آورند.برنامه، اقدامات ززم را به عمل اجراي موثرجهت 
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 :تعريف واژه

 سفير سالمت: 

المت خود و سمراقبت از  دارد و به صورت داوطلبانه كالس سواد خواندن و نوشتن 8 حداقل سفير سالمت فردي است كه

 اعضاي خانواده و جامعه را برعهده دارد.

 سفير سالمت افتخاري:

 دهد.فردي است كه عالوه بر خانوار خود، چند خانوار بدون سفير سالمت را تحت پوش  قرار مي

 خودياري 

شان ارتقا كنند تا سالمتاست كه مشكل يا آرماني مشابه دارند و به يكديگر كمك ميفرآيندي خودجوش و شامل افرادي 

 داند.كاسته شود و تا حد امكان افراد به زندگي سالم و طبيعي خود بازگر يابد، از تأثير بيماري و آسيب

  حامي سالمت هايسازمان

هاي برنامه وكه داراي شوراي ارتقاي سالمت بوده  كار، سازمان، مدرسه، دانشگاهحامي سالمت شامل محل هايسازمان

  را تدوين و اجرا كرده باشند. ارتقاي سالمت

 شوراهاي شهري/ روستايي و شوراياري حامي سالمت

ي ن دورهآكه اعضاي  شهري/ روستايي و شوراياري هاياشورحامي سالمت شامل  روستايي و شوراياري /شوراهاي شهري

 د.ده باشنتدوين و اجرا كرهاي ارتقاي سالمت جامعه ريزي عملياتي مشاركتي را گذرانده باشند و برنامهبرنامه

 

 پزشك خانواده

 دارهدهع و است پزشكي كار معتبر مجوز و پزشكي ايحرفه دكتراي مدرك حداقل داراي كه است فردي خانواده پزشك

 سيستم اب قرارداد عقد طريق از و است نفر هزار بيست زير شهرهاي و يروستائ مناطق در اول سطح پزشكي خدمات

 خدمات تهبس براساس مشخص وظايف شرح با خانواده پزشك برنامه مجري درماني بهداشتي مراكز در درماني بهداشتي

 .پردازد مي خدمت ارائه به سالمت

 

 تيم سالمت

 ارشناسانك يا كاردان دندانپزشك، پزشك، :شامل درماني بهداشتي خدمات حوزه در مهارت و دان  صاحبان از گروهي

 هداشتكارب راديولوژي، آزمايشگاهي، علوم اي،حرفه و محيط بهداشت ها،بيماري با مبارزه خانواده، بهداشت پرستاري، مامائي،

 قرار شده تعريف جامعه اختيار در را اول سطح خدمات يبسته خانواده پزشك مديريت با كه بهورز و دندان و دهان

 .دهندمي
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 ملي خودمراقبتي اجراي برنامه

موزش و آواحد  ،روهكارشناسان گ به ترتيب شهرستان و مراكز ارائه دهنده خدمت ،دانشگاهدر سطح  برنامه اين اصلي مجري

 .هستند بهورزان و خانواده سالمت مراقب كارشناسان و  ارتقاي سالمت

رش و گروه گست مديران به ترتيب مراكز ارائه دهنده خدمتو  شهرستان ،دانشگاهاين برنامه، در سطح  ياجراي همكاران

تيم  ن خانواده وپزشكا ،خانواده پزشككارشناسان شهرستاني برنامه  ،خانواده پزشكدانشگاهي برنامه مسوول كارشناسان 

   .هستند سالمت
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 برنامه ملي خودمراقبتي در پزشكان خانوادهمشارکت نحوه بندي جدول زمان

 زمان اجرا مسوول اجرا هدف نوع فعاليت رديف
برگشششزاري جلسشششه  1

ولين ؤبا مستوجيهي 
 دانشگاهي سطح 

 ملي آشنايي با برنامه
و جلب خودمراقبتي 

 حمايت از برنامه

ول آمشوزش و ؤمدير گروه/ كارششناس مسش
مشدير بشا همكشاري  ارتقاي سالمت دانشگاه

ول برنامشه ؤششبكه و كارششناس مسش گروه
 پزشك خانواده

ماه  تير دومنيمه 
95 

برگشششزاري كارگشششاه  2
آموزشششي  -تششوجيهي

 روزه يك

مشششديران  آمشششوزش
 شششششششبكه هششششششا و

 ولؤمسش كارشناسان
 رده شهرسشششششششتاني
برنامششششه پزشششششك 

  خانواده

ول آمشوزش و ؤمدير گروه/ كارششناس مسش
مشدير بشا همكشاري  ارتقاي سالمت دانشگاه

ول برنامششه ؤكارشششناس مسشش /شششبكه گششروه
  پزشك خانواده

ماه  تير دومنيمه 
95 

 تشششششكيل جلسششششه 3
بششا مركششز  تششوجيهي

 بهداشت شهرستان

توجيششششه و جلششششب 
 حمايت از برنامه

ول آمششوزش و ارتقششاي ؤكارشششناس مسشش
 كارششناس بشا همكشاري سالمت شهرستان
 پزشك خانوادهشهرستاني برنامه 

 مشردادنيمه اول 
 95ماه 

برگشششزاري كارگشششاه  4
 روزه  يكآموزشي 

آمشششوزش پزششششكان 
 خانواده 

ول آمشوزش و ؤمدير گروه/ كارششناس مسش
بششا همكششاري  ارتقششاي سششالمت دانشششگاه

پزشششك شهرسششتاني برنامششه  كارشششناس
  خانواده

داد راول مشنيمه 
 95ماه 

برگشششزاري كارگشششاه  5
 روزه يكآموزشي 

ول آمششوزش و ارتقششاي ؤكارشششناس مسشش آموزش تيم سالمت
كارششناس  بشا همكشاري سالمت شهرستان
 پزشك خانوادهشهرستاني برنامه 

 مشردادنيمه دوم 
 95ماه 

پيگيششري برگششزاري  6
كارگششاه آموزشششي در 

 سطح دانشگاه

مدير گروه/ كارششناس مسشوول آمشوزش و  ارزشيابي كارگاه
مشدير بشا همكشاري  ارتقاي سالمت دانشگاه

دانشگاهي  مسؤول كارشناسگروه شبكه / 
  پزشك خانوادهبرنامه 

الشي اسشفند  تير 
 95ماه 

پيگيششري برگششزاري  7
كارگششاه آموزشششي در 

 سطح شهرستان

ول آمششوزش و ارتقششاي ؤكارشششناس مسشش ارزشيابي كارگاه
كارششناس  بشا همكشاري سالمت شهرستان
 پزشك خانوادهشهرستاني برنامه 

الشي اسشفند تير 
 95ماه 

هششاي تهيششه گزارش 8
برنامشششه در اجرايشششي 

هششاي مراكششز و پايگاه
ارائه دهنده خشدمت 
و سششطح شهرسششتان 
)مطششششششششششششششابق 
دسششششششتورالعمل( و 
 ارسال به سطح بازتر

كارششناس و ، تيم سالمت پزشكان خانواده ارزشيابي برنامه
در مراكز ارائشه دهنشده  مراقب سالمت ناظر

 خدمت

الشي اسشفند  تير
 95ماه 

بندي و بررسي، جم  9
هششاي ارسششال گزارش
 اجرايي برنامه

تهيه و گزارش نتايج 
بششه صششورت فصششلي 
دفتششششر آمششششوزش و 
ارتقشششاي سشششالمت و 
 مركز توسعه شبكه 

ول آمشوزش و ؤمدير گروه/ كارششناس مسش
مشدير  با همكشاري  ارتقاي سالمت دانشگاه

برنامششه  مسششؤول كارشششناسگششروه شششبكه/ 
 پزشك خانواده 

الشي اسشفند  تير
 95ماه 
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 خودمراقبتي ترويج برنامه در سالمت تيم و خانواده پزشكان از نتظاراتا  

 

ريزي برنامشه ،ي ملشي خشودمراقبتيهاهاي آموزشي خودمراقبتي شامل راهنمادر دورهشركت  - پزشك خانواده
 ريزي عملياتي مشاركتي در محل كارعملياتي مشاركتي در شوراها و برنامه

 آموزش سفيران سالمت از طريقمديريت توانمندسازي خانوارهاي تحت پوش   -
و شششوراهاي شششهري/ روسششتايي و  هششاسششازمانهمكششاري در برگششزاري كارگششاه آموزشششي در  -

 هاشوراياري
 برنامه اجراي تهيه گزارشهمكاري در  -

ريزي برنامشه ،ي ملشي خشودمراقبتيهاهاي آموزشي خودمراقبتي شامل راهنمادر دورهشركت  - ماما
 ريزي عملياتي مشاركتي در محل كارعملياتي مشاركتي در شوراها و برنامه

 شناسايي خانوارهاي فاقد سفير سالمتهمكاري در  -
 هاي آموزشي براي سفيران سالمتهمكاري در برگزاري دوره -
 هاي خوديارهمكاري در تشويق سفيران سالمت براي عضويت در گروه -

 هاي خوديارتشكيل گروههمكاري در  -
و شششوراهاي شششهري/ روسششتايي و هششا سششازمانهمكششاري در برگششزاري كارگششاه آموزشششي در  -

 هاشوراياري
  برنامه اجراي تهيه گزارشهمكاري در  -

 رگزاري آموزش هاي گروهي سفيران سالمتب اجرايي هماهنگي - كارشناس مراقب ناظر
 و ششوراهاي ششهري/ روسشتايي وهشا سشازمانجلسات آموزششي بشراي هماهنگي اجرايي برگزاري  -

  هاشوراياري
 تامين بسته هاي آموزشي مورد نياز سفيران سالمتهماهنگي و  -
 و اطالعات اجراي برنامهآمار تهيه  -
 به سطوح بازتر برنامه اجراي گزارشتهيه و ارائه  -
 دريافت پسخوراند اجراي برنامه از سطوح بازتر و اصالح اجراي برنامه  -

  يخودمراقبت يبرنامه مل ييطبق دستورعمل اجرا - بهورز
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 درماني مرکز بهداشتي : سطح 1فرم شماره 

 فصليفرم گزارش  

 

 سال:                                     :          ماه:                                        بهداشتي درمانيمركز نام 

 7 6 5 4 3 2 1 رديف

تعشششداد خانوارهشششاي 

فاقد سشفير سشالمت 

تحت  شناسايي شده

 پوش  مركز

 سشششفيرانتعشششداد 

آمشششوزش سشششالمت 

تحت پوشش   ديده

   مركز

هاي تعداد كارگاه

آموزشششي برگششزار 

شششششده بششششراي 

شوراهاي ارتقشاي 

سششالمت تشششكيل 

 مدارس شده در

هاي تعداد كارگاه

آموزشششي برگششزار 

شششششده بششششراي 

شوراهاي ارتقشاي 

تشششكيل سششالمت 

-سازمان شده در

 ها

تعششششششششششداد 

هششششاي كارگاه

آموزششششششششي 

برگششزار شششده 

بششششششششششراي  

شششششششوراهاي 

شششششششششهري/ 

روسششششتايي و 

  شوراياري

افشششراد تعشششداد  

معرفشششي ششششده 

براي عضويت در 

 هاي خوديارگروه

هشاي تعداد گروه

خوديشار تششكيل 

تحششششت  شششششده

 پوش  مركز

        

        

        

        

        جم 

 

 

 امضاي كارشناس مراقب سالمت ناظر:نام و نام خانوادگي و 

 

   :پزشك خانواده نام خانوادگي و امضاي نام و
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 (مرکز بهداشتي درماني: )1دستورالعمل تكميل فرم شماره 

 

 ك خشانوادهپزش امضاي تاييد و پس ازتكميل مي شود و مركز بهداشتي درماني  ناظركارشناس مراقب سالمت اين فرم توسط 

 گردد.به سطح شهرستان ارسال مي فصليبه صورت 

 شود.و سال درج مي ماه، مركز بهداشتي درمانيدر قسمت بازي فرم نام 

  شود.، نوشته ميتحت پوش  مركز شناسايي شدهتعداد خانوارهاي فاقد سفير سالمت : 1در ستون شماره 

 شود.اند، نوشته ميتعداد سفيران سالمت تحت پوش  مركز كه آموزش ديده: 2ستون شماره در 

، نوششته براي شوراهاي ارتقشاي سشالمت تششكيل ششده در مشدارسبرگزار شده هاي آموزشي كارگاه: تعداد 3ستون شماره در 

  شود.مي

، نوششته هشاسشازمانهاي آموزشي برگزار شده براي شوراهاي ارتقاي سالمت تشكيل شده در تعداد كارگاه :4در ستون شماره 

 شود. مي

، ششوراياري ششوراهاي ششهري/ روسشتايي وبرگزار شده براي شوراهاي اسالمي هاي آموزشي تعداد كارگاه :5در ستون شماره  

 شود.نوشته مي

 شود.هاي خوديار، نوشته ميشده براي عضويت در گروهمعرفي عداد افراد ت: 6در ستون شماره 

 شود.، نوشته ميتشكيل شده تحت پوش  مركز هاي خوديارتعداد گروه: 7در ستون شماره 
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 : سطح شهرستان2فرم شماره 
 فرم گزارش فصلي 

 

 ال:س             نام دانشكده/ دانشگاه:                                     نام شهرستان:                                 سه ماهه:              

 8 7 6 5 4 3 2 1 رديف

كششز انششام مر 

بهداشششششتي 

 درماني

 كششششل تعششششداد 

خانوارهششاي فاقششد 

سششفير سششالمت 

 شناسششايي شششده

تحشششت پوشششش  

 مركز

 كل تعداد 

 سشششششفيران

سشششششالمت 

آمشششششوزش 

تحشت  ديده

پوششششششش  

   مركز

كششششل تعششششداد 

هششششششاي كارگاه

آموزشي برگزار 

ششششده بشششراي 

ششششششششوراهاي 

ارتقاي سشالمت 

تشكيل شده در 

 مدارس

كششششل تعششششداد 

هششششششاي كارگاه

آموزشي برگزار 

ششششده بشششراي 

ششششششششوراهاي 

ارتقاي سشالمت 

تشكيل شده در 

 هاسازمان

كشششل تعشششداد 

هششششاي كارگاه

آموزشششششششي 

برگششزار شششده 

 بششششششششششراي 

ششششششوراهاي 

ششششششششهري/ 

روسششششتايي و 

 شوراياري

كشششل تعشششداد  

معرفششي افششراد 

ششششده بشششراي 

عضششششويت در 

هششششششاي گروه

 خوديار

 كل تعداد 

هاي خوديار گروه

 تششششكيل ششششده

تحششت پوشششش  

 مركز

         

         

         

         جم 

 

 شهرستان: پزشك خانوادهنام خانوادگي و امضاي كارشناس و نام 

 

    :شهرستان ول آموزش و ارتقاي سالمتونام خانوادگي و امضاي كارشناس مس و نام

 

 رييس مركز بهداشت شهرستان: و امضاي نام خانوادگيو نام 
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 : ) سطح شهرستان(2دستورالعمل تكميل فرم شماره 
 

 شود.يدانشگاه، نام شهرستان، سه ماهه )اول، دوم، سوم، چهارم( و سال درج م /در قسمت بازي فرم نام دانشكده

 شود.نوشته مي شهرستان : نام مراكز بهداشتي درماني تحت پوش  هر1در ستون شماره 

 گردد.ميتكميل  2با عنوان مشابه فرم  مراكز بهداشتي درمانيجم   استفاده ازبا  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2هايستون

امه پزششك برنآموزش و ارتقاي سالمت و كارشناس  لوومس كارشناسپس از تكميل و امضاي  2ززم به ذكر است فرم شماره 

ارسشال  هدانششكده/ دانششگا رسيده و به صورت فصلي به سطح ت شهرستانمركز بهداش امضاي رييس و بهشهرستان  خانواده

 گردد.مي
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 : )سطح دانشكده/ دانشگاه(3فرم شماره 
 فرم گزارش فصلي 

 

 سال:                                      :                   سه ماهه                      نام دانشكده/ دانشگاه:                

 8 7 6 5 4 3 2 1 رديف

تعششششداد كششششل   نام شهرستان 

خانوارهاي فاقد 

سششفير سششالمت 

شناسايي ششده 

تحششت پوششش  

 مركز

 تعداد كل 

سفيران سالمت 

آمششوزش ديششده 

تحششت پوششش  

 مركز  

كشششل تعشششداد 

هششششاي كارگاه

آموزشششششششي 

برگششزار شششده 

بششششششششششراي 

ششششششوراهاي 

ارتقششششششششاي 

سشششششششالمت 

تشكيل ششده 

 مدارسدر 

كشششل تعشششداد 

هششششاي كارگاه

آموزشششششششي 

برگششزار شششده 

بششششششششششراي 

ششششششوراهاي 

ارتقششششششششاي 

سشششششششالمت 

تشكيل ششده 

 هاسازماندر 

كششل تعششداد 

هششاي كارگاه

آموزششششششي 

برگزار ششده 

بششششششششراي 

شششششوراهاي 

شششششوراهاي 

شششششششهري/ 

روسششتايي و 

 شوراياري

كششل تعششداد  

سششششششفيران 

سششششششالمت 

معرفي ششده 

بشششششششششراي 

ر عضششويت د

هششششاي گروه

 خوديار

 تعداد كل 

هاي خوديار گروه

تششششكيل ششششده 

تحشششت پوشششش  

  مركز

         

         

         

         جم 

 

 دانشكده/ دانشگاه: برنامه پزشك خانواده ولومس كارشناسمدير گروه شبكه/ نام خانوادگي و نام 

 

      ارتقاي سالمت دانشگاه:ل آموزش و وونام خانوادگي مدير گروه/ كارشناس مسو نام 
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 : ) سطح دانشكده/ دانشگاه(3دستورالعمل تكميل فرم شماره 
 

 شود.در قسمت بازي فرم نام دانشكده/ دانشگاه، سه ماهه )اول، دوم، سوم، چهارم( و سال درج مي

 شود.هاي تحت پوش  هر دانشكده/ دانشگاه نوشته مينام شهرستان :1در ستون شماره 

 گردد.تكميل مي 3با عنوان مشابه فرم  هاشهرستان با استفاده از جم  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2هايستون

برنامشه  پس از تكميل مدير گروه/ كارشناس مسوول آمشوزش و ارتقشاي سشالمت و كارششناس 3ززم به ذكر است فرم شماره 

ح بشه سشط 4ماره با فرم ش هبه صورت فصلي همرا صورت اتوماسيونهب همراه با نامه اداري ودانشكده/ دانشگاه  پزشك خانواده

 گردد.ارسال مي ملي

ت بشه زار اطالعشاززم به ذكر است نرم افزاري جهت ورود  اطالعات اين فرم در حال طراحي مي باشد كه تا تهيه ايشن نشرم افش

 دد.رارتقاي سالمت ارسال گبه مركز مديريت شبكه و دفتر آموزش وفايل اكسل همراه 
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 برنامه ملي خودمراقبتي  در پزشكان خانوادهمشارکت : گزارش فصلي 4فرم شماره 

 ال:س              دانشكده/ دانشگاه:                                      سه ماهه:                                  

 كميت شاخص عنوان شاخص رديف

  آموزش ديده در زمينه برنامه ملي خودمراقبتي پزشك خانوادهكارشناسان درصد  1

  تحت پوش  مركز سفير سالمت شناسايي شده توسطخانوارهاي فاقد تعداد  2

   ر زمينه برنامه ملي خودمراقبتيد سالمت آموزش ديده سفيرانتعداد  3

   سالمت سفيرخانوارهاي داراي درصد  4

  هانسازماهاي آموزشي برگزار شده براي شوراهاي ارتقاي سالمت تشكيل شده در تعداد كارگاه 5

  درصد مدارس حامي سالمت 6

  درصد پوش  برنامه خودمراقبتي سازماني 7

  شوراهاي شهري/ روستايي و شوراياريهاي آموزشي برگزار شده براي تعداد كارگاه 8

  برنامه خودمراقبتي اجتماعي درصد پوش  9

  هاي خوديارمعرفي شده براي عضويت در گروه افرادتعداد  10

  تحت پوش  مركزهاي خوديار تشكيل شده تعداد گروه 11

 

 :آموزش و ارتقاي سالمت وولنام خانوادگي مدير گروه/ كارشناس مس و نام

 

 :پزشك خانوادهدانشگاهي برنامه ول ومسكارشناس مدير گروه شبكه/ نام خانوادگي  و نام
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 پايش و ارزشيابي:

تي صشادر اند گواهي گذراندن دوره بشا امضشاي معشاون بهداششهاي آموزشي را ديدهكه دوره افراديضروري است جهت تمامي  -

 ها كد آموزشي گذراندن دوره از معاونت آموزشي دانشگاه دريافت گردد.گردد و ترجيحا براي اين آموزش

ام و ضروري است ليست حضور و غياب شركت كنندگان در جلسات آموزشي تكميل گردد. اين ليست بايد ششامل نشهمچنين  -

 هنده باشد.دنام خانوادگي افراد شركت كننده، سن، جنس، سطح سواد، شماره تماس، امضا، تاريخ، نام و سمت فرد آموزش 

 

 

    


