
 0011  سالدر  مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سالمت در برنامه بهورزی ))آموزش بهورزی((  خالصه ای از عملکرد
  

 

واعضاء تیم سالمت ومعاونت مراقبین سالمت  ، بهورزان یحضور ریوغ یحضور یدوره هاآموزشی نیاز سنجی -0       

 0011ماهه اول ودوم در سال  6در  بهداشتی

 واحد با شبکه ها یتفاهم نامه شاخصها یبررسوجمع بندی  -2

 به وزارت0011در سال آموزش بهورزی  اول  ماهه 6عملکرد ارسال جمع بندی و -3

 پیگیری در راستای جمع بندی مطالب ارسالی شهرستانها جهت فصلنامه بهورزی -0

            جمع بندی وارسال آمار های مدیریتی به وزارتخانه -5

 مدیران ومربیان مراکز آموزش بهورزی به مناسبت روز معلمتقدیر از -6

 جهت شهرستانهابرگزاری وبینار مطالعه سالمت بهورزان  -7

 جلسه کارگروه جذب بهورز و مشخص نمودن زمان وفرایند مصاحبه 5برگزاری -8

 برنامه ریزی وهماهنگی در راستای مصاحبه بهورزان -9

ان شاغل در دوره کاردانی در رابطه با آیین نامه جذب بهورزتیر ماه  9برگزاری وبیناردوره کاردانی بهورزی در  -01

 جهت مدیران ومربیان بهورزی وروسای مراکز بهداشت شهرستانها

ر مکاتبه در راستای شکایات وچالش های بکارگیری بهورز با وزارت ورفع مشکالت مربوطه با حضور اعضاء سای -00

 معاونت ها

 دوره آزمون کتبی مهارت آموزی جهت مربیان بهورزی جدید 2برگزاری  -02

 هماهنگی در راستای  دوره عملی مهارت آموزی مربیان بهورزی جدید در مراکز آموزش بهورزی -03

 نفر)دوبرابر ظرفیت( پذیرفته شده بهورزی 020انجام مصاحبه جهت   برنامه ریزی – 00

 و برنامه ریزی مربوطهاعالم نتایج نهایی پذیرفته شدگان بهورزی به شهرستانها  -05

  ماهه دوم  6برنامه ریزی جذب بهورز خرید خدمت جهت  -06

 بصورت ماهیانه وفصلی یبهداشت واگذارشده به بخش خصوص یخدمات خانه ها هیارا پایشنظارت بر عملکرد و-07

 وبازآموزی کارکنان نظام سالمت زیر مجموعه معاونت بهداشتیکز آموزش بهورزی مر9بر عملکرد نظارت-08

 ماهه6جهت آمار و به روز رسانی فرم های آماری بهورزی وابالغ به شهرستانها -  09

 ان سالمت نمونهبیوتقدیر از بهورزان ومر استانی وکشورینمونه  واعالن بهورز  یمعرف یدر راستا یهماهنگ-21

واریز بحساب و ریال( جهت تقدیر از بهورزان در راستای  روز بهورز 3111111111پیگیری تامین اعتبار )مبلغ -20

 بهورزان بصورت مستقیم از طرف دانشگاه

 تهیه وبروز رسانی بسته های آموزشی جهت شروع دوره جدید مراکز بهورزی با توجه به آیین نامه جدید وزارت -22



با  برگزاری جلسات شورای بهورزی استانی/ شهرستانی/منطقه ای و اجرای مصوبات مربوطهو هماهنگی پیگیری -23

 رعایت پروتکل های بهداشتی

 مورد( 001)0011سال پاسخگویی وپیگیری مکاتبات وشکایات بهورزان در طول  -20

پاسخگویی به مشکالت بهورزان که توسط نماینده استانی مطرح می گردد وهمکاری در راستای حل مشکالت یا  -25

 بهبود آن

 پیگیری تامین نیروی مربی ثابت در مراکز آموزش بهورزی با برگزاری جلسات ومکاتبات -26

 شکایت( 58)پاسخگوی به شکایات داوطلبان جذب بهورزی -27           

 پیگیری خرید هدایای روز معلم جهت مربیان مراکز آموزش بهورزی -28

در کلیه قطب به صورت مقدماتی  بهورزی آموزش مراکز توسط جدید سالمت مراقبان خدمت بدو آموزش-  29           

 0011در طول سال  بصورت غیر حضوری شهرستانها

 با حضور برخی از نمایندگان بهورزی هابرگزاری جلسه جهت بررسی مشکالت آموزش بهورزی شهرستان -31

پیگیری تامین کمبودهای تجهیزاتی)آموزشی،رفاهی و ...( مراکز آموزش بهورزی و پیگیری تامین منابع مالی  -30

 مورد نیاز

کارگروه پیگیری –همکاری وهماهنگی در راستای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس)کارگروه آموزش  -32

 ونظارت(وآموزش به گروههای هدف تیم سالمت ،بهورز ومراقب سالمت بصورت غیر حضوری

 برنامه ریزی وبرگزاری کمیته استانی جهت دوره کاردانی بهورزان شاغل -33

 وپیگیری شرکت در مطالعه مذکور هماهنگی و برگزاری جلسه توجیهی مطالعه سالمت بهورزان -30

 گرد آوری بانک سواالت کتبی وعملی جهت آزمون کتبی ومصاحبه داوطلبان بهورزی -35

 تهیه بنر بمناسبت روز بهورز ونصب در بیلبورد دانشگاه وسایر اقدامات الزم در راستای روز بهورز( -36

 وپیگیری چالشهای مربوطهارسال اسامی بهورزان جهت مطالعات سالمت بهورزان به وزارتخانه  -37          

 وارسال دستورالعمل جدید رابطان برگزاری جلسات توجیهی رابطان جدید آموزشی شهرستانها -38         

 وپیگیری موارد مربوطه شهرستانهاتقسیم بندی پذیرفته شدگان آزمون جذب بهورزی و اعالم به -39         

شروع اولین دوره آموزشی داوطلبان جذب بهورزی در مرکز آموزش بهورزی وبازآموزی کارکنان نظام سالمت  -  01        

 وپیگیری تجهیزات نیروی انسانی در شهرستان سپیدان



در راستای استاندارد  تجهیزات مراکز آموزش بهورزی وبازآموزی کارکنان نظام سالمت شهرستانها اعتبار و پیگیری-00

 مرکز آموزش بهورزی( 9)سازی

 طبق تشکیالت سازمانی برگزاری جلسه هماهنگی در راستای راه اندازی مرکز آموزش بهورزی شهدای والفجر-02

 تقدیر به همراه کارت هدیهلوح  اهداء تقدیر از بهورزان نمونه استانی با -00

 0399تدوین شاخصهای پنل سال  و تهیه -05

 پیگیری واجرای مسابقه عکاسی ویژه بهورزان بمناسبت روز بهورز-06

 تقدیر از کارشناسان بهورزی شهرستانها بمناسبت روز بهورز )تشویق نامه ریاست دانشگاه وومعاون بهداشتی(-07

در راستای جذب محل خدمت هایی که داوطلب کاردان وکارشناس در مرحله اول برگزاری سه کارگروه جذب بهورز -08

 نداشته اند

 کارگروه در زمینه  دوره کاردانی بهورزان شاغل 2برگزاری -09

 سال خدمت در بهورزی( 35یادنامه دکتر شریفی)خاطرات تهیه وچاپ یک جلد کتاب -51

 هرستانهاانتشار آگهی جذب بهورز وثبت نام داوطلبان در ش-50

و تایید داوطلبان واجد شرایط جهت شرکت  تحویل پرونده های ثبت نامی داوطلبان بهورزی شهرستانها وبررسی شرایط-52

 در آزمون واعالم اسامی به شهرستانهتا

برگزاری آزمون دوره کاردانی بهورزان شاغل ،اعالم نتایج ومعرفی قبول شدگان به مراکز آموزش بهورزی جهت -53

 وره آموزشیشروع د

 برگزاری آزمون جامع بهورزی از بهورزان شاغل-50

 0011اسفند  09داوطلب در  069برگزاری آزمون جذب بهورز جهت -55

 مرکز آموزش بهورزی 8اتمام دوره آموزشی تطبیقی در -56

 نفر از کاراموزان بهورزی 51برگزاری آزمون نهایی مراکز آموزش بهورزی وفارغ التحصیلی  -57

برگزاری دوره های آموزشی )مهارتهای تدریس/استاندارد سازی دوره های آموزشی /نیازسنجی دوره های آموزشی -58

 و دو آزمون گام به گام(جهت مربیان وبهورزان

 مدرس از طریق بررسی رزومه و تاییدیه از واحد مربوطه 51متقاضیان تدریس و تایید  نفر از 50بررسی درخواست -59

 کلیه شهرستانها و ارسال به اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان0010نیازهای آموزشی نیمه اول بررسی -61

 همکاری در تهیه بسته های آموزشی ضمن خدمت-60

 کارگروه استانی آموزش در معاونت بهداشتی در راستای بررسی مشکالت آموزشی ضمن خدمت 0برگزاری  -62

 وزشی از طریق آموزش مداوم دانشگاههمکاری وهماهنگی برنامه های آم -63

 دعوت از بهورزان نمونه کشوری جهت حضور در وبینار کشوری جشن بهورز در دفتر ریاست دانشگاه -60

 اخذ ردیفهای بالتصدی وباز نشسته بهورزی شهرستانها وبررسی آن ها در راستای جذب بهورز-65



فال -2آب انار )مرودشت(-0خانه بهداشت  3راستای تجهیز  هماهنگی وهمکاری با شرکت داروسازی دکتر عبیدی در -66

 خشت از خانه بهداشت سهرستان المرد -3)شهرستان مهرو2

 
 

 

 

 

 خالصه ای از عملکرد آموزش بهورزی به روایت تصویر

 0011توزیع اعتبار جشن بهورزی سال 

 

 



 
 

ومربیان وبهورزان  نمونه  جهت کشوریارسال اسامی مدیران 

 
 

 

 

 



 

 تهییه بنر بمناسبت روز بهورز ونصب در بیلبورد دانشگاه

 
  کارگروه جذب بهورز

 

 



 

           انجام مصاحبه داوطلبان جذب بهور                                                      

      
 

 کشوری واستانی معرفی بهورز نمونه

 
 



 

 

 
 

 

 جلسه آموزشی مدیر ومربیان بهورزی

 

 



 تقدیر از مدیران ومربیان مراکز آموزش بهورزی

 

 



 وبینار مطالعه سالمت بهورزانبرگزاری 

 
 برگزاری مسابقه عکاسی بمناسبت روز بهورز

 

 
 



 0011اسفند  09برگزاری آزمون جذب بهورز در 

 

 
 

 

 
 

 



 بهورز کشوری هماهنگی در راستای برگزاری وبینار جشن

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برگزاری آزمون عملی وپایانی کاراموزان بهورزی

 
 

 

 

 


