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شتی ردمانی آرذبایجانغربی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

شتی  معاونت امور بهدا
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 تاریخچه: 

عمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای سازمان های مردم نهاد در کلی ترین معنا، به سازمانی اشاره می کند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شوند اما نقشی بسیار م

 حاکن و حتی خود جامعه ایفا می کنند. 

جلب مشارکت مردم( در عرصه بهداشت بعد از جنگ جهانی اول شروع تاسیس سازمانهای بین المللی غیر دولتی مانند  -) عدالت اجتماعی، همکاری بین بخشی PHCبا توجه به اصول 

من داوطلبان برنامه های سالمت تایلند مانند  انج جمعیت حمایت از اسرا، جمعیت حمایت از مجروحین جنگی بود. تجارب کشورهای در حال توسعه آسیایی -جمعیت صلیب سرخ جهانی

ن مرز کاستکاریکا، داوطلبان اجتماعی و کشورهای آمریکایی جنوبی مانند داوطلبان جنبش رفاه خانواده کشور اندونزی، رابطان بهداشتی زئیر، داوطلبان بهداشت بیمارستانهای بدو

وزارت بهداشت و درمان کشور با انگیزه حل  8631رین اصل در جلب مشارکت جامعه اصل برابری مردم است در سال نیکاراگوئه، تجربه مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی بود مهمت

لیت کم و دود، پراکنده و غیرفعال یا با فعامشکالت بهداشتی حاشیه نشینان کالن شهرها تفکر استفاده از نیروی مردم را مطرح کرد در آن زمان مراکز بهداشتی درمانی در حاشیه ها، مح

یراز، مشهد و تبریز و اصفهان گسترش یافت این غریبه با مردم بود. این تجربه برای اولین بار در حاشیه شهر ری شروع و به آرامی روند جلب مشارکت از حاشیه شهر تهران به حاشیه شهر ش

این خانم ها با آموزش هایی که بصورت هفتگی در مراکز بهداشتی درمانی فرا می گرفتند و  خانوار همسایه به اجرا در آمد 05طرح با جذب تعدادی از خانم های خانوار از درون هر 

موارد تولد و مرگ و مهاجرت در همان آموزش هایی دیده شده را به درون خانوارهای تحت پوشش انتقال می دادند ضمنا پی گیری عدم مراجعه خانوارها برای دریافت خدمات و اعالم 

% جمعیت کشور را زنان و 05شکالت بهداشتی محله جزء کارهایی هست که این قشر انجام می دهند علت انتخاب رابطن بهداشتی از میان خانم به این دلیل بود که خانوارها و حل م

 کودکان تشکیل می دهند و اساسا خانم ها برای ارایه خدمات خانواده مناسب تر می باشند. 

تصمیم گرفته شد تا با استفاده از نیروهای مردمی در قالب رابطین بهداشتی خدمات حاشیه نشین شهری  8608طرح در جنوب تهران و ... در سال براساس نتایج مثبت حاصل از اجرای 

 بصورت فعال در کل کشور ارایه گردد. 

ی کشور برگزار گردید که نتایج حاصل از بحثهای گروهی و تجربیات همکاران در این راستا در کارگاه آموزشی در پاکدشت ورامین و شیراز با حضور مسئولین رابطین بهداشتی استان ها

رابط بهداشتی فعالیت خود را آغاز  843در شهرستان ارومیه در مرکز بهداشتی درمانی شهدا با  8601شرکت کننده در این کارگاه بعنوان روش اجرایی طرح ارایه گردید و برنامه در سال 

 .کرد
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 مقدمه : 

بهداشت و در چند سال اخیر کشور ما تجربه موفقی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مناطق روستایی داشته عامل اصلی این موفقیت گسترش خانه های 

 کارآیی چشمگیر بهورزان می باشند که باعث ایجاد تغییرات عمده در پوششهای جمعیتی و شاخصهای بهداشتی شده است. 

روستا  در مناطق شهری ارائه خدمات پوشش و کیفیت مطلوبی نداشته است. افزایش مهاجرت روستائیان به مناطق شهری و اسکان آنها در علی رغم موفقیت در 

دمات ارایه حاشیه شهرها از یکسو و باال بودن حجم جمعیت نسبت به امکانات موجود، تمرکز و گسترش مراکز بهداشتی درمانی در شهرها، عدم دسترسی به خ

ولویت برنامه ده در بخش خصوصی فقر فرهنگی، پایین بودن سطح سواد و ... ایجاب می نماید.  که رسیدگی به وضعیت بهداشتی درمانی این قشر نیازمند در اش

اشتی اولیه در مناطق حاشیه وزارت بهداشت و درمان، اقدام به حرکت نوینی برای پاسخگویی به نیازهای بهد 8631های بهداشتی قرار گیرد. به این منظور در سال 

شهری بعضی شهرهای بزرگ کرد. این حرکت نوین موجب شکل گیری رویکرد مشارکت مردمی در قالب طرح رابطان بهداشت گردید. هدف این برنامه، 

 مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مردم در تامین سالمت خود، خانواده و محالت بود.

نی یکی از شاخصه های ارتقای سالمت در جامعه محسوب می شود امروزه مشخص شده در مباحث پیچیده سالمت، مشارکت مردم در خدمات بهداشتی درما

 مسیری که می تواند موثرتر اهداف ارتقای سالمت را پیش ببرد آموزش در محیط های مختلف کار، تحصیل، خانواده است.

داشتی درمانی در مناطق شهری بوجود بیاید و موجب افزایش پوشش وبهبود کیفیت ارایه حضور رابطان بهداشتی باعث شد تحولی اساسی در ارایه خدمات به

 خدمات شود. 
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 2931وضعیت موجود جمعیت شهری روستایی در برنامه داوطلبان سالمت استان آذربایجان غربی سال

 شهرستان

درصد واحدهای 

بهداشتی شهری تحت 

 پوشش برنامه رابطین 

درصد جمعیت شهری 

پوشش برنامه تحت 

 داوطلبان سالمت

درصد واحدهای 

بهداشتی روستایی تحت 

 پوشش برنامه رابطین 

درصد جمعیت روستایی 

تحت پوشش برنامه 

 رابطین 

تعداد داوطلبان 

 شهری

تعداد داوطلبان 

 روستایی

تعداد داوطلبان 

 متخصص

 44 42 4204 6 3 64 46 ارومیه 

 61 447 441 87 422 78 422 اشنویه 

 67 470 623 422 74 10 422 بوکان 

 2 67 84 03 03 73 422 پلدشت

 1 472 464 42 76 37 422 پیرانشهر

 01 02 44 8 42 31 422 تکاب 

 46 37 17 01 8 63 48 چالدران 

 44 473 37 81 77 47 422 چایپاره  

 461 637 120 37 17 31 71 خوی

 437 411 71 18 42 37 422 سردشت 

 8 346 013 76 76 64 422 سلماس

 7 401 427 44 4 13 422 شاهیندژ

 40 81 403 08 03 44 422 شوط

 40 17 022 34 37 46 422 ماکو

 2 14 486 44 44 48 422 مهاباد

 31 71 384 6 3 07 46 میاندوآب

 44 47 467 43 7 02 74 نقده

 137 0884 3722 34 31 37 76 استان
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شهرستان

1392139113901389138813921391139013891388139213911390139213911390سال

59493854620046011210428917003284074500ارومیه 

14345415110192567161955508886896443اشنویه 

198610610210734011731204019739806690013550بوکان 

10400026000033341769056208711000پلدشت

23552013404102201430451075466650103000پیرانشهر

3141251910121112023128101112921875تکاب 

20000000003720062385050چایپاره 

17818279632585434522110931953072297چالدران 

2092038911162144123738199663413444451964071017خوی

390151325390281763253338825658314977سردشت 

1144441434601810917503411259269177125631سلماس

2420721167911243171301529023130شاهیندژ

5251001202002661425928968711242شوط

82023362071811005128137457079585118763ماکو

106101491000172413521715492853038940مهاباد

74101315672177005928321386857958547604میاندوآب

208161600000253529486458095021633نقده 

534686460660483528213349230109637650358950308704083652472جمع استان 

جدول مقایسه ای برنامه داوطلبان بهداشتی استان آذر بایجان غربی  1388-1392

تعداد جمعیت آموزش گیرنده از 

داوطلبان

عناوین آموزش داده شده 

به داوطلبان سالمت
تعداد داوطلبان سالمت جذب شده روستایی تعداد داوطلبان سالمت جذب شده شهری
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  هدف کلی 

 استفاده از جلب مشارکت مردمي  باسالمت جامعه سطح ارتقا ئ       

 هدفهای اختصاصی

شهرستان های ارومیه،چالدران،چایپاره،خوی،  (73 % تا پایان سال12%به37در مناطق شهری از  داوطلبان سالمت ارتقای پوشش  برنامه  .4

 ،پیرانشهر،تکاب،سردشت، سلماس،مهاباد،میاندوآب،نقده(

، تکاب، پلدشتارومیه،چالدران، خوی،  )شهرستان های73 تا پایان سال٪ 04٪ به 34روستایي از در مناطق  داوطلبان سالمت ارتقای پوشش  برنامه  .0

 مهاباد،میاندوآب،نقده(ماکو،شاهیندژ، شوط،

   )کلیه شهرستان ها(بهبود کیفي اجرای برنامهقویت مکانیسم های مناسب برای ت .3

 استراتژی:

S1. غیرمجری مراکز وپایگاههای شهری درداوطلبان سالمت  توسعه برنامه 

S2. داوطلبان سالمت درروستاهای واجد شرایط غیر مجری  توسعه برنامه 

S3. داوطلبان سالمت  پایش ونظارت بر اجرای برنامه تقویت  

S4 .کارشناسان جلب مشارکت شهرستان  توانمند سازی  

.S5  درگیر در برنامهانگیزه پرسنل  ارتقا ء 
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 فعالیت ها

 تجزیه تحلیل اطالعات وشاخص های برنامه وتعیین مشکالت برنامه .4

 استخراج پوشش شهرستانهای استان جهت توسعه برنامه در مناطق با پوشش پایین  .0

 جهت هم اندیشي وطراحي اقدامات کارشناسان جلب مشارکت شهرستان جلسه هماهنگي با  0-4برگزاری حداقل  .3

 پیگیری  ودرخواست اعتبار در خصوص اجرای برنامه از معاونت محترم امور  بهداشتي  .6

 سالمت داوطلبان برنامه جدید اماری  های فرم تکمیل  نحوه آموزشکارگاه برگزاری  .1

 پایش کلیه شهرستان ها از نظر وضعیت اجرای برنامه .4

 بر اساس تنایج عملکرد شهرستان ها  کارشناسان جلب مشارکت فعال در اجرای برنامه داوطلبان سالمت تشویق  .8

 ارسال پسخوراند پایش به شهرستان ها .7

 سالمت داوطلبان برنامه وارزشیابي پایش  نحوه کارگاهبرگزاری  .7

 تکثیر و کتب جدید مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت  .42

 ذب وآموزش رابطین برای مربیان داوطلبان سالمت جتهیه بسته آموزشي در خصوص نکات کلیدی  .44

 تهیه وتدارک هدایا برای روز جهاني داوطلبان سالمت  .40

 آذر ( 46برگزاری روز داوطلبان سالمت )  .43

 پیگیری تامین وایجاد فضا ووسایل کمک آموزشي مناسب  برای مراکز مجری فاقد امکانات  .46

 کتب جدید مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت تکثیر و  .41

 

 

 

 

 



            
  

 

15 
 

 

 



            
  

 

16 
 

 جدول تفصیلی فعالیتها

 محل تامین اعتبارات پشتیبانی پایش وارزشیابی زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا عنوان فعالیت عنوان استراتژی

برنامه داوطلبان توسعه 

سالمت درمراکز 

وپایگاههای شهری غیر 

مجری و خانه های 

 غیرمجریبهداشت   

 تجزیه تحلیل اطالعات وشاخص های برنامه وتعیین مشکالت برنامه

 
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش - 39اردیبهشت  معاونت بهداشتی

 استخراج پوشش شهرستانهای استان جهت توسعه برنامه در مناطق با پوشش پایین            
مشارکت کارشناس جلب 

 مردمی استان
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش  39اردیبهشت  معاونت بهداشتی

 پیگیری  ودرخواست اعتبار در خصوص اجرای برنامه از معاونت محترم امور  بهداشتی 
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی شهرستان

مرکز بهداشت 

 شهرستان

خردادوتیر 

39 
 

رئیس مرکز بهداشت 

 سرپرست شبکه
 اعتبارات جاری

 پیگیری تامین وایجاد فضا ووسایل کمک آموزشی مناسب  برای مراکز مجری فاقد امکانات
کارشناس جلب مشارکت 

 استان وشهرستان

مرکز بهداشت 

 شهرستان
 مدیر گروه گسترش  تیر تا بهمن

 

 اعتبارات جاری

 

تقویت پایش ونظارت 

بر اجرای  برنامه 

 داوطلبان سالمت

 زمانبندی برای پایش مراکز تدوین برنامه
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش  اول هرماه  معاونت بهداشتی

 پایش کلیه شهرستان ها از نظر وضعیت اجرای برنامه
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 تیر تا بهمن  معاونت بهداشتی

چک لیست 

وزارتی پایش 

 برنامه 

 اعتبارات جاری گروه گسترشمدیر 

 ارسال پسخوراند پایش به شهرستان ها

 
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 معاونت بهداشتی

  تیر تا بهمن
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش

توانمند سازی 

کارشناسان جلب 

   مشارکت شهرستان

 ت مسال داوطلبان برنامه وارزشیابی پایش  برگزاری کارگاه نحوه
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش  تیر تا شهریور معاونت بهداشتی

اندیشی وطراحی  جلسه هماهنگی با کارشناسان جلب مشارکت شهرستان  جهت هم 2-1برگزاری حداقل 

 اقدامات
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 معاونت بهداشتی

خردادوتیر 

39 
 اعتبارات جاری گسترشمدیر گروه  

 مکاتبه وهماهنگی با ادارات وسازمانهای بین بخشی
کارشناس جلب مشارکت 

 شهرستان های تابعه

مراکز بهداشت 

 شهرستان 
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش  تیر تا بهمن

 
 تهیه بسته آموزشی در خصوص نکات کلیدی حذب وآموزش رابطین برای مربیان داوطلبان سالمت 

 

کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان وشهرستان 
 معاونت بهداشتی

 تیر تا شهریور

39 
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش 

 پیگیری تامین وایجاد فضا ووسایل کمک آموزشی مناسب  برای مراکز مجری فاقد امکانات
کارشناس جلب مشارکت 

 استان وشهرستان

مرکز بهداشت 

 شهرستان
 گروه گسترشمدیر   تیر تا بهمن

 

 اعتبارات جاری

 

 پیگیری مشکل چند پیشگی کارشناسان جلب مشارکت مردمی 
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 مدیر گروه گسترش  تیر  معاونت بهداشتی

 

 اعتبارات جاری

 

افزایش انگیزه 

پرسنل درگیردر 

 برنامه

سالمت  بر اساس تنایج تشویق کارشناسان جلب مشارکت فعال در اجرای برنامه داوطلبان 

 عملکرد شهرستان ها
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش  آذر معاونت بهداشتی

 تهیه وتدارک هدایا برای روز جهانی داوطلبان سالمت
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش  آبان وآذر معاونت بهداشتی

 آذر ( 11برگزاری روز داوطلبان سالمت ) 
کارشناس جلب مشارکت 

 مردمی استان
 اعتبارات جاری مدیر گروه گسترش  آذر معاونت بهداشتی
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 شرح فعالیت های جاری 

 محل تامین اعتبار پشتیبانی شیوه پایش وارزشیابی مسئول اجرا زمان اجرا مکان اجرا گروه هدف عنوان فعالیت

وپایش اجرای برنامه رابطین براساس چک لیست پایش نظارت 

 رابطین

واحدهای ارائه 

 دهنده خدمات

مراکز وپایگاهها شهرستانها 

 وستادشهرستان
 39طول سال

واحدجلب مشارکت 

 استان وشهرستانها

چک لیست پایش برنامه 

 رابطین

رئیس مرکزبهداشت 

 معاونت اموربهداشتی
 اعتبارات جاری

 ادارات درجهت جذب رابطین متخصصمکاتبه با سایر 
ادارات 

 وسایرارگانها
 طول سال مرکزبهداشت شهرستان

واحدجلب مشارکت 

 استان وشهرستان

پایش گروه کارشناسی 

 استان
 رئیس مرکزبهداشت

 اعتبارات جاری

 

 تشکیل کالس بازآموزی ویژه کارشناسان ستادی شهرستانها
کارشناسان ستادی 

 شهرستان
 تیر تا شهریور  معاونت بهداشتی

واحدجلب مشارکت 

 استان
 اعتبارات جاری معاونت بهداشتی پره تست وپست تست

برای مربیان  داوطلبان سال مت برگزاری کارگاههای آموزشی 

 جدیداالستخدام

پرسنل ارائه دهنده 

 خدمات )مربیان(
 سه ماهه دوم سال مرکزبهداشت شهرستان

واحدجلب مشارکت 

 استان وشهرستان
 وپست تست پره تست

رئیس مرکزبهداشت 

 سرپرست شبکه
 اعتبارات جاری

برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی وبررسی وتکمیل چک لیست 

 مربوطه درشهرستانها

 داوطلبان سالمت 

 شهرستانها
 مربیان طول سال مرکزبهداشت شهرستان

پایش ونظارت 

واحدجلب مشارکت 

 شهرستان

مسئول جلب مشارکت 

 شهرستان
 جاریاعتبارات 

هماهنگی جهت برگزاری کالسهای توانمندسازی رابطان با همکاری 

 مربیان وکارشناس جلب مشارکت شهرستانها

 داوطلبان سالمت 

 شهرستانها
 طول سال مرکزبهداشت شهرستان

واحدجلب مشارکت 

 شهرستان
 پره تست وپست تست

رئیس مرکزبهداشت 

 سرپرست شبکه
 اعتبارات جاری

 مجموعه آموزشی داوطلبان سالمتتکثیر و کتب جدید 
 داوطلبان سالمت 

 شهرستانها
 طول سال مرکزبهداشت شهرستان

واحدجلب مشارکت 

 شهرستان
 پره تست وپست تست

رئیس مرکزبهداشت 

 سرپرست شبکه
 اعتبارات جاری

 برنامه ریزی برای اعزام به مشهد رابطین ومربیان نمونه
 داوطلبان سالمت 

 شهرستانها
 سال اول نیمه اموربهداشتیمعاونت 

کارشناس جلب 

مشارکت استان 

 وشهرستان

 اعتبارات جاری معاونت بهداشتی استان فرم نظرسنجی
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 جدول گانت فعالیت ها

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ول اجرائمس عناوین فعالیت های تفصیلی

 اطالعات وشاخص های برنامه وتعیین مشکالت برنامهتجزیه تحلیل 

 
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
 

 
          

 استخراج پوشش شهرستانهای استان جهت توسعه برنامه در مناطق با پوشش پایین            
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
            

 پیگیری  ودرخواست اعتبار در خصوص اجرای برنامه از معاونت محترم امور  بهداشتی 
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 شهرستان
  

          

 پیگیری تامین وایجاد فضا ووسایل کمک آموزشی مناسب  برای مراکز مجری فاقد امکانات
کارشناس جلب مشارکت استان 

 وشهرستان
            

 تدوین برنامه زمانبندی برای پایش مراکز
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
            

 پایش کلیه شهرستان ها از نظر وضعیت اجرای برنامه
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
            

 ارسال پسخوراند پایش به شهرستان ها

 
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان

            

 سال مت داوطلبان برنامه وارزشیابی پایش  برگزاری کارگاه نحوه
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
            

جلسه هماهنگی با کارشناسان جلب مشارکت شهرستان  جهت هم اندیشی  2-1برگزاری حداقل 

 وطراحی اقدامات
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
  

          

 مکاتبه وهماهنگی با ادارات وسازمانهای بین بخشی
کارشناس جلب مشارکت 

 شهرستان های تابعه
            

 

تهیه بسته آموزشی در خصوص نکات کلیدی حذب وآموزش رابطین برای مربیان داوطلبان 

 سالمت 

 

کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان وشهرستان 
 

 

          

 تامین وایجاد فضا ووسایل کمک آموزشی مناسب  برای مراکز مجری فاقد امکاناتپیگیری 
کارشناس جلب مشارکت استان 

 وشهرستان
            

 پیگیری مشکل چند پیشگی کارشناسان جلب مشارکت مردمی 
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
            

در اجرای برنامه داوطلبان سالمت  بر اساس تنایج عملکرد تشویق کارشناسان جلب مشارکت فعال 

 شهرستان ها
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
 

 
          

 تهیه وتدارک هدایا برای روز جهانی داوطلبان سالمت
کارشناس جلب مشارکت مردمی 

 استان
            

 آذر ( 11برگزاری روز داوطلبان سالمت ) 
مشارکت مردمی کارشناس جلب 

 استان
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