
 شیوه نامه تشکیل و ارتقای پیام گزاران سالمت دستگاه ها

ایجاد حساسیت در سازمان ها نسبت به حفظ سالمت کارکنان خود، سالمت محیط زیست پیرامون و : مقدمه و ضرورت

بیرا  ووفیید در   . سالمت مصرف کنندگان خدمات و محصوالت شان ، پاسخگویی اجتماعی آنها را افزایش میی دهید  

ستان از شیوه ا  ابتکار  استفاده شد که بیه  نگه داشتن آن ، در برنامه جامع سالمت ا ایجاد چنین حساسیت و پایدار

وربیت پیام گزاران سالمت به منزله وشکیل شبکه سازمانی رابطیان ییا   . شناخته می شود "پیام گزاران سالمت "

مروجان سالمت در سازمان ها و نهادها  گوناگون و از این راه جلب حمایت و عملیاوی کردن ووجه به عوامل اجتماعی 

 .است موثر بر سالمت

 :با ووجه به روش انتخاب پیام گزاران و سوابد آنها شرح وظایف در دوحیطه ونظیم شده است: شرح وظایف -1ماده 

 :شرح وظایف اجرایی

          مستند ساز  پروژه ها و پیشرفت برنامه ها  بین بخشی مروبط به سالمت در سازمان محل کار خود  

          ی سالمت و امنیت غذایی حسب مورد و ارایه گزارش ها  الزمشرکت در جلسات کارگروه وخصص 

           زیر نظر کارگروه  کمیته پایش و عملیاوی کردن برنامه جامع سالمت استانعضویت و مشارکت فعال در

 وخصصی سالمت و امنیت غذایی

          حمایت از سیاست ها  سازمانی سالم در دستگاه مربوط 

           اطالع رسانی موثر برا  اجرا  پروژه ها  مروبط و منتج از برنامه جامع سالمت استانهماهنگی و  

 :شرح وظایف علمی

          کمک به نظارت موثر بر پروژه ها  مصوب کارگروه وخصصی سالمت و امنیت غذایی 

          ت سیاست ها  سیازمانی  مشاوره دادن به مدیران و وصمیم گیرندگان سازمان در اروباط با ارزیابی اثرا

 بر سالمت مصرف کنندگان خدمات یا محصوالت آن سازمان

          کمک به ارزیابی اثرات سیاست ها  عمومی آن سازمان بر سالمت 

          شرکت در همایش ها و کارگاه ها  آموزشی  

 : معیارها و روش انتخاب  -2ماده 

رابط سازمانی یا پیام گزار سالمت با معرفی باالورین مقام ارشد سازمان ذیربط و وایید کارگروه وخصصی سالمت       -1

 سال انتخاب می شود  4و امنیت غذایی استان برا  

 حکم پیام گزار به طور مشترک ووسط باالورین مقام ارشد و رییس دانشگاه علوم پزشکی صادر می شود       -2

 :یارها  زیر در فرد مورد نظر باید وجود داشته باشدمع      -3



 عالقه مند  و ووانایی در انجام وظایف : الف

 حداقل داشتن مدرک وحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس: ب

 سابقه اجرایی مروبط با وظایفی که به عنوان پیام گزار بر عهده خواهد داشت : ج

 سال از طول خدمت 4استخدام رسمی دستگاه و باقیماندن حداقل : د

کلیه افراد منتخب الزم است در دوره ووجیهی و آموزشی سه روزه برا  آشنایی با مفاهیم مروبط با سالمت و عوامل : ه

 . اجتماعی موثر بر آن و دریافت گواهی ویژه شرکت کنند

 :انگیزش  -3ماده 

          ا و میواد آموزشیی مناسیبتی در نظیر     الزم است برا  اروقا  علمی پیام گزاران در طول سال کارگاه ه

 نیاز سنجی و آموزش بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان است. گرفته شود

          این شبکه در سطح کشیور از طریید همکیار     . کلیه پیام گزاران در شبکه کشور  عضویت می یابند

  مشترک وزارت بهداشت و وزارت کشور عملی خواهد شد

          ب پیام گزاران به عنوان یکی از معیارها در اروقا  شغلی کارشناسان ذیربط منظیور میی   عملکرد مناس

 ودوین آیین نامه اجرایی مربوط بر عهده استاندار  و وصویب شورا  مروبط خواهد بود.شود

          سی برر. هر دوسال یکبار پیام گزاران برور انتخاب شده و به روش شایسته از آنان قدردانی خواهد شد

  و انتخاب آنها بر عهده کارگروه وخصصی سالمت و امنیت غذایی خواهد بود

                به غیر از امور پروژه ا  ، وظایف پیام گزاران جزئی از شیرح وظیایف روزمیره آنهاسیت و الزم اسیت

کیان  سازمان مربوط می بایست این ام. ساعت از وقت خود را در ماه صرف وظایف پیام گزار  کند 11حداکثر 

  .را در اختیار پیام گزار قرار دهد و در این راه از او حمایت کند

 (:کمیته پایش)وظایف کمیته پیام گزاران سالمت استان -4ماده 

با هدف دستیابی به اهداف برنامه جامع سالمت استان ، اجرا و پایش پروژه ها  مصوب این برنامه ، کمیته پیایش زییر   

منیت غذایی استان و با شرکت پیام گزاران سالمت دستگاه ها و رییس خانه مشارکت نظر کارگروه وخصصی سالمت و ا

هدف اصلی اطمینان یافتن جمعی از مشیارکتها  بیین بخشیی و مردمیی در اقیدامات      . مردم استان وشکیل می شود

را همیوار میی    راهبرد  برا  مداخله در مولفه ها  اجتماعی سالمت استان است که دستیابی به اهداف ووسعه استان

سالمت و امنییت غیذایی اسیتان      ، رییس دبیرخانه کارگروه وخصصی رییس کمیته، معاون اجتماعی و دبیر آن . نماید

 :که وظایف زیر را برعهده دارند. است است، محل وشکیل جلسات در دبیرخانه  

حاو  وکالیف وظیفه ا  دستگاه، عنوان پروژه ها  )نقد و بررسی ساالنه پیش نویس وفاهم نامه ها  دستگاه ها      -1

 . و ایجاد هماهنگی بین آنها( ووسعه ا  و سه بر آمد اصلی آن برا  سه فصل متوالی 



نظیرات مشیوروی بیه دسیتگاه      نظارت بر روند واگذار  و برون سپار  پروژه ها  مندرج در وفاهم نامه و ارایه      -2

 مربوطه 

پایش پیشرفت پروژه ها و ودوین گزارش ها  فصلی برا  ارایه به کارگروه وخصصی سالمت و امنیت غیذایی و        -3

 و یا برا  چاپ در ویژه نامه ها  مکتوب استانی (به طور هفتگی از رادیو ، ماهانه از ولویزیون)رسانه ها 

 پایش رشد شاخص ها  مروبط به عوامل اجتماعی موثر بر سالمت و ودوین باز خورد به ذینفعان       -4

 نظارت بر حسن اجرا  دستورالعمل پیوست سالمت در دستگاه ها      -5

 طرح موضوع چالش ها  پیام گزاران سالمت و ارایه راه حل و پیگیر  برا  بر طرف ساختن آنها      -6

رکت در دوره هایی که دانشگاه علوم پزشکی برا  ووانمند ساز  اعضا  کمیته در اروباط با امیور و  حضور و ش      -7

 برگزار می کند ...( مدیریت پروژه ، ونظیم شرح خدمت در پروژه ها ، نحوه پایش و )وظایف 

 . در برنامه ها  موجود اروباط با دیگر کارگروه ها  وخصصی استاندار  ، رفع مشکالت و هم پوشانی ها  الزم      -8

بررسی برنامه ها  ملی ابالغی از طرف وزارت خانه ها  متناظر در مقاطع مختلف و پیشنهاد نحیوه ادغیام بیا          -9

 برنامه ووسعه سالم استان به کارگروه مربوطه برا  وصمیم گیر  نهایی

ر از جمله دریافت مطالبات مردمی و انتقال وعامل موثر با خانه مشارکت مردم از طرید رییس شورا  خانه مذکو   -11

 به دستگاه مربوطه و انتقال پیام ها  سالمت محور به خانه مشارکت مردم 

 : ووجه

پروژه ها  مطالعاوی ، رسانه ا  و یا کلیه موارد  که قابل برون سپار  به بخش خصوصی و غیر دولتی است به صیورت  

 . این موضوع درپروژه ها  مندرج در وفاهم نامه ها بر عهده کمیته است فراخوان انجام می شود و اطمینان از رعایت

 


