
 9939  سالدر  مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سالمت در برنامه بهورزی ))آموزش بهورزی((  خالصه ای از عملکرد
 

در  ماهه دوم 6-ماهه اول  6در و مراقبین سالمت  بهورزان یحضور ریغ و یحضور یدوره هاآموزشی نیاز سنجی  .9

 99سال 

  برنامه عملیاتیبر اساس وپیگیری اقدام  ارسال به شهرستانها و و واحدتهیه برنامه عملیاتی -2

تهیه بسته های آموزشی جهت دوره کاردانی بهورزی توسط مربیان بهورزی وبارگذاری در سامانه وزارت)تربیت  -3

 تغذیه(–بهداشت حرفه ای -بهداشت فردی–بدنی 

 ویرایش بسته های تهیه شده توسط مربیان وبارگذاری نسخه های جدید در سایت وزارت-4

 برنامه ریزی وآموزش مدیران حوزه معاونت بهداشتی بر اساس دستورالعملها-5

 برنامه ریزی وپیگیری آموزشی جهت دانشجویان معرفی شده از دانشکده ها جهت دوره های کارآموزی-6

 فراگیر( 908)مرکز آموزش بهورزی وفارغ التحصیلی فراگیران بهورزی 8آزمون نهایی  عملی فراگیران بهورزی -7

 به مناسبت روز معلمتحت پوشش  مراکز آموزش بهورزی  8 تقدیر از مدیران ومربیان-8

 مراکز آموزش بهورزی در راستای فارغ التحصیلی فراگیران بهورزی 8 تقدیر از مدیران ومربیان -9

  جهت کلیه بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برنامه ریزی وپیگیری برگزاری آزمون جامع بهورزی-90

 مهارت آموزی جهت مربیان بهورزی جدیدکتبی دوره آزمون  2برگزاری  -99

 دوره عملی مهارت آموزی مربیان بهورزی جدید در مراکز آموزش بهورزی 5اجرای  -92

 برگزاری یک دوره آزمون فصلنامه بهورز در قالب دوره های آموزش عمومی -93

بهورز با وزارت ورفع مشکالت مربوطه با حضور اعضاء سایر مکاتبه در راستای شکایات وچالش های بکارگیری -94

 معاونت ها

 واحد با شبکه ها  یتفاهم نامه شاخصها یبررسجمع بندی و -95

 رتر از حد انتظا  نییپا یتفاهم نامه وارتقا شاخصها یشاخصها تیوضع  یدر راستا و پیگیری ارسال پسخوراند-96

   99در سال وبرنامه ریزی جذب بهورز خرید خدمت خدمت  دیجذب بهورز خرتهیه آیین نامه  -97

 بصورت ماهیانه وفصلی یبهداشت واگذارشده به بخش خصوص یخدمات خانه ها هیارا پایشنظارت بر عملکرد و-98

 ارسال گزارشات فصلی و پیگیری مشکالت بهورزان خرید خدمت-99

 کارکنان نظام سالمت زیر مجموعه معاونت بهداشتیوبازآموزی کز آموزش بهورزی مر8 بر عملکرد نظارت-20

 به روز رسانی فرم های آماری بهورزی وابالغ به شهرستانها -29

 بانقوتقدیر از بهورزان ومرا کشوری،استانی نمونه مراقب سالمت  ،واعالن بهورز  یمعرف یدر راستا یهماهنگ-22

 سالمت نمونه



برگزاری جلسه شورای نمایندگان بهورزی استانی به مناسبت روز بهورز  با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون -23

نمایندگان بهورزی قطب  بصورت حضوری وهمزمان با معاون محترم بهداشتی و مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سالمت و 

  بهداشتی ونماینده بهورزی هر شهرستان بصورت وب کنفرانس.

 و تخصیص به شهرستانهاروز بهورز تقدیر از بهورزان در راستای ریال( جهت  4000000000پیگیری تامین اعتبار )مبلغ -24

 پیگیری برگزاری جلسات شورای بهورزی استانی/ شهرستانی/منطقه ای و اجرای مصوبات مربوطه-25

دانشگاه و پیگیری تعدادی از مصوبات جلسات ابالغ جهت یکی از بهورزان به عنوان نماینده، جهت مراجعه حضوری به -26

 شورای بهورزی استانی و مطالبات بهورزان

 سالدر طول  پاسخگویی وپیگیری مکاتبات وشکایات بهورزان-27

گردد وهمکاری در راستای حل مشکالت یا  پاسخگویی به مشکالت بهورزان که توسط نماینده استانی مطرح می-28

 بهبود آن

 مربی ثابت( 2)تامین با برگزاری جلسات ومکاتبات پیگیری تامین نیروی مربی ثابت در مراکز آموزش بهورزی -29          

لیه در ک قطب به صورت مقدماتی و تکمیلی بهورزی آموزش مراکز توسط جدید سالمت مراقبان خدمت بدو آموزش-30          

 دوره آموزشی( 92)شهرستانها

پیگیری برگزاری دوره تزریقات و پانسمان جهت مراقبان سالمت با مدرک بهداشت عمومی توسط مرکز مهارتهای -39

و همکاری در پیگیری  وزارت متبوع  دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی های الزم با معاونت آموزش ،معاونت درمان و

 تامین اعتبار جهت شروع دوره ها

 طبق جدید نقشه با( مرکز2) وباز آموزی کارکنان نظام سالمت مراکز آموزش بهورزی ساختمان پیگیری جهت تکمیل-32

 بهورزی و پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز نامه آیین

پیگیری تامین کمبودهای تجهیزاتی)آموزشی،رفاهی و ...( مراکز آموزش بهورزی و پیگیری تامین منابع مالی مورد -33

 نیاز

 

امه برنکارگروه پیگیری –)کارگروه آموزش وهماهنگی در راستای پیشگیری از بیماری کرونا ویروسهمکاری  -34

 دوره توسط بهورزان ومراقبان سالمت  3غربالگری کلیه افراد در  (وریزی

تهیه وارسال مقاالت مرتبط جهت فصلنامه بهورزی )مقاله دانستنی های مهم به منظور غربالگری درگیری با مصرف -35

مقاله بایدها ونبایدهای سوگواری در ایام  -داستان کوتاه واقدامات ویژه در مجموعه دانشگاه-مواد ،الکل ودخانیات

 شیوع کرونا(



 اقدام در راستای معرفی رابطین فصلنامه بهورزی در شهرستانها و همچنین ابالغ جهت آنان-36

 به شهرستانها  لتهیه مجموعه  شرح وظایف رابطین فصلنامه بهورزی  وارسا -37

 وری بانک سواالت کتبی وعملی جهت امتحانات پایانی بهورزان وهمچنین آزمونهای جامع بهورزیگرد آ-38          

 تدوین برنامه عملیاتی کرونا ویروس جهت ارسال به وزارت-39         

 وزارتخانهورود اطالعات  چک لیست  های مراکز منتخب کرونا ویروس در سایت -40         

                  وسایر اقدامات الزم )مصاحبه ،مقاله و... در راستای  ه بنر بمناسبت روز بهورز ونصب در بیلبورد دانشگاهتهی -49          

 بهورز( روز 

برگزاری جشن روز بهورز با حضور جناب آقای دکتر لطفی ریاست محترم دانشگاه ،معاون بهداشتی ونمایندگان بهورزی 

 قطب بصورت حضوری وهمزمان در شهرستانها بصورت وب کنفرانس 

 /و پیگیری سایر موارد مرتبط اعالم اسامی مربیان متقاضی ارشد مجازی به وزارت-42

 و پیگیری برگزاری کالسهاان دوره تزریقات وارسال به مرکز آموزشی مهارتی کواردریافت اسامی متقاضی-43

 در محل کارآموزی بازدید از کارآموزان دوره تزریقات -44

 وتغییر ردیفبازدید وبررسی عملکرد بهورزان متقاضی تغییر عنوان -45

اسامی بهورزان شاغل متقاضی دوره  ابالغ آیین نامه دوره کاردانی بهورزان شاغل به شهرستانها و دریافت -46

 کاردانی

 برگزاری وب کنفرانس در راستای برگزاری پذیرش بهورزان جهت دوره کاردانی بهورزی -47

 برنامه ریزی وهماهنگی در راستای برگزاری جشن بهورزی کشوری -48

 برگزاری وبینار کشوری تقدیر از بهورزان نمونه کشوری با حضور وزیر محترم-49

 برنامه ریزی و نظارت بر آموزش بدو خدمت و بازآموزی کلیه اعضاء نظام سالمت -50             

 مرکز آموزش بهورزیمربیان مدیران و برنامه ریزی و هماهنگی با سایر واحدها به منظورتوانمندسازی-59             

جهت مدیران ومربیان بهورزی ،مسولین ستاد وب کنفرانس در رابطه با آیین نامه جدید جذب بهورز  2برگزاری -52     

 وروسای مراکز بهداشت شهرستانها

وپیگیری  وتهیه آگهی جذب بر اساس دستورالعمل کشوری در طول سال جلسه کارگروه جذب بهورز 7برگزاری -53

 مصوبات

 برگزاری جلسه وب کنفرانس فرایند اجرایی دستورالعمل جذب بهور -54        

 برگزاری کمیته آزمون در راستای جذب بهورزهماهنگی و   -55       



جذب بهورزی با مدیریت حراست ومربیان سواالت آزمون  برنامه ریزی ، هماهنگی واقدام در راستای طراحی  -56        

 مراکز آموزش بهورزی

 شهرستان از طریق اتوماسیونوارجاع به جذب بهورزی داوطلبان تهیه برنامه زمانبندی تحویل پرونده های  -57        

تحویل وبررسی پرونده های داوطلبان جذب بهورزی از شهرستانها وبررسی پرونده ها به لحاظ بومی بودن  -58          

 ومدارک مورد نیاز 

 

ش ربرنامه ریزی وبرگزاری وب کنفرانس نحوه ثبت نام داوطلبان بهورزی با معاونین بهداشتی ،مسئولین گست -59         

 ورابطان جذب شهرستانها

 

 تهیه لیست اطالعات  کلیه بهورزان جهت طرح بررسی سالمت بهورزان -60      

 پیگیری ابالغ شروع به کار فارغ التحصیالن بهورزی -   69

 تهیه وارسال مطالب جهت فصلنامه بهورزی -62

 تهیه وتدوین صورتجلسات درون واحدی بصورت ماهیانه-63

 ماهه با فرمت جدید 6/بصورت بندی و ورود اطالعات مدیریت بهورزی در سایت وزارتخانه جمع-64         

برنامه ریزی وبرگزاری کمیته جذب بهورز در راستای رسیدگی وتعیین وتکلیف وضعیت شکایات داوطلبان جذب   -65

 بهورزی

وپیش نیاز و مرور اجمالی برنامه های سالمت برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش مراقبین سالمت)مباحث مقدماتی  -  66     

) 

 طراحی سواالت آزمون جذب بهورز)کتبی(با هماهنگی حراست توسط تیم طراحی سوال معاونت-67

شهرستان در طول  32بازدید از شهرستانها/ خانه بهداشت ها در راستای فعالیت های بهورزی ومشکالت مربوطه )-68

 سال

 مورد(990ابجایی،تغییر عنوان بهورزان در طول سال )پیگیری نقل وانتقاالت ،ج -69

 هماهنگی وبرنامه ریزی در راستای افتتاح کانکس های عشایر بمناسبت روز روستا-70

 

 خالصه ای از عملکرد آموزش بهورزی به روایت تصویر

 99توزیع اعتبار جشن بهورزی سال 



 

 

اسامی مدیران ومربیان وبهورزان  نمونه  جهت کشوریارسال 

 
 

 

 ه بنر بمناسبت روز بهورز ونصب در بیلبورد دانشگاهتهی

 

 



 
 بهورزان نمونهبرگزاری جشن بهورزی استانی وتقدیر از 

 
 

 

 



 
 جلسه داخلی جذب بهورز

 

 

 

 معرفی بهورز نمونه                                                                                             
 



 

 

 جشن بهورزی کشوری

 
 جلسه آموزشی مدیر ومربیان بهورزی



 

 
 

 

 کارگروه جذب بهورز

 
 برگزاری آزمون علمی وعملی  فراگیران بهورزی



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 بمناسبت روز روستا کانکس عشایر با حضور معاون محترم بهداشت وزارتافتتاح 



 

 
 

 
 



 برگزاری آزمون جذب وپذیرش بهورز



 


