
 0410 ماهه اول  6در  مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سالمت در برنامه بهورزی ))آموزش بهورزی((  خالصه ای از عملکرد
  

 

 واعضاء تیم سالمت مراقبین سالمت  ، بهورزان یحضور ریوغ یحضور یدوره ها0410ماهه اول  6نیاز سنجی -0       

 ی بهداشتی درمانی تحت پوشش با شبکه ها)واحد یشاخصها(تفاهم نامه  یبررسجمع بندی و -2

 خانه متبوعبه وزارت0411در سال آموزش بهورزی  عملکرد یک سالهارسال جمع بندی و -3

 جهت فصلنامه بهورزی وارسال به دبیرخانه   مطالب ارسالی شهرستانهاوکالس بندی  جمع بندی  -4

            جمع بندی وارسال آمار های مدیریتی به وزارتخانه -5

 تقدیر از مدیران ومربیان مراکز آموزش بهورزی به مناسبت روز معلم-6

 ارسال فرم بازنگری شده اطالعات مدیریت بهورزی جهت شهرستانها -7

 جلسه کارگروه جذب بهورز  3برگزاری  -8

 تکمیل وبارگذاری فرمهای بازنگری شده اطالعات مدیریت بهورزی در سایت وزارت بهداشت -9

 ارسال دارونامه بازنگری شده خانه های بهداشت به شهرستانها -01

معاونت توسعه با جایگزینی بهورزان بازنشسته وردیفهای بالتصدی ه ب ،در راستای بکارگیری بهورزو پیگیری مکاتبه  -00

 دانشگاه

 دوره آزمون کتبی مهارت آموزی جهت مربیان بهورزی جدید یکبرگزاری  -02

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

 جمع بندی دوره های سازمانی برگزار شده شهرستانها در هر فصل وارسال پسخوراند به شهرستانها – 04

 به شهرستانها  0411داوطلبان جذب بهورزی  آزمون کتبی اعالم نتایج  -05

   ماهه اول 6جذب بهورز خرید خدمت در وتکلیف هماهنگی وبرنامه ریزی  در راستای تعیین  -06

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

 معاونت بهداشتیوبازآموزی کارکنان نظام سالمت زیر مجموعه کز آموزش بهورزی مر9بر عملکرد نظارت-08

 نظارت بر عملکرد آموزش بهورزی شهرستانها وپایش ارایه خدمات خانه های بهداشت تحت پوشش-09

 ماهه6جهت آمار  به روز رسانی فرم های آماری بهورزی وابالغ به شهرستانها -21

 استانی ان سالمت نمونهبیوتقدیر از بهورزان ومر استانی وکشورینمونه  بهورز  مواعال یمعرف یدر راستا یهماهنگ-20

واریز بحساب و ریال( جهت تقدیر از بهورزان در راستای  روز بهورز 4111111111پیگیری تامین اعتبار )مبلغ -22

 بهورزان بصورت مستقیم از طرف دانشگاه

 وزارتتهیه وبروز رسانی بسته های آموزشی جهت شروع دوره جدید مراکز بهورزی با توجه به آیین نامه جدید  -23

با  برگزاری جلسات شورای بهورزی استانی/ شهرستانی/منطقه ای و اجرای مصوبات مربوطهو هماهنگی پیگیری -24

 رعایت پروتکل های بهداشتی



 ماهه اول 6پاسخگویی وپیگیری مکاتبات وشکایات بهورزان در طول  -25

پاسخگویی به مشکالت بهورزان که توسط نماینده استانی مطرح می گردد وهمکاری در راستای حل مشکالت یا  -26

 بهبود آن

 پیگیری تامین نیروی مربی ثابت در مراکز آموزش بهورزی با برگزاری جلسات ومکاتبات -27

 به شکایات داوطلبان جذب بهورزی یپاسخگوی -28           

 شورای بهورزی شهرستانها وپیگیری در راستای حل مشکالت آنها حضور در جلسات -29

پیگیری تامین کمبودهای تجهیزاتی)آموزشی،رفاهی و ...( مراکز آموزش بهورزی و پیگیری تامین منابع مالی  -31

 مورد نیاز

  پیگیری کمک هزینه فراگیران بهورزی در حال تحصیل -30

 کتبی ومصاحبه داوطلبان بهورزیگرد آوری بانک سواالت جهت آزمون  -32

 مناسبت روز بهورز ونصب در بیلبورد دانشگاه وسایر اقدامات الزم در راستای روز بهورز(ه تهیه بنر ب -33

 مرکز آموزش بهورزی( 9)پیگیری تجهیزات مراکز آموزش بهورزی وبازآموزی کارکنان نظام سالمت شهرستانها- 34

 طبق تشکیالت سازمانی راستای راه اندازی مرکز آموزش بهورزی شهدای والفجربرگزاری جلسه هماهنگی در -35

 لوح تقدیر  اهداء تقدیر از بهورزان نمونه استانی با -36

 مرکز آموزش بهورزی و برگزاری آزمون پایان ترم بصورت متمرکز 9شروع آموزش دوره کاردانی بهورزان شاغل در -37

 آموزشی تزریقات ویژه مراقبان سالمت با مراکز آموزشی مهارتی علوم پزشکیهمکاری در برگزاری دوره -38

 فراگیر بهورزی وشروع به کار آنها 55برگزاری آزمون پایان دوره فارغ التحصیلی -39

 اخذ ردیف های بازنشسته و بالتصدی از شهرستان ها و اولویت بندی در راستای بکار گیری وجذب-41

 

 

 

 

 

 

 



 عملکرد آموزش بهورزی به روایت تصویرخالصه ای از 

 0410توزیع اعتبار جشن بهورزی سال 

 

 

ارسال اسامی مدیران ومربیان وبهورزان  نمونه  جهت کشوری

 



 تهیه بنر بمناسبت روز بهورز ونصب در بیلبورد دانشگاه

 
  کارگروه جذب بهورز

 
 

 
                                                  



 انجام مصاحبه داوطلبان جذب بهور

         

 
 کشوری واستانی معرفی بهورز نمونه
 

 



 برگزاری آزمون کاردانی بهورزان شاغل

 
 


