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 کلیات: 
از سالمت  شارکت در مراقبتمعه برای همه، جز با تالش همه برای سالمت محقق نمی شود. ارتقای عادالنه سالمت نیازمند توانمند سازی مردم و جام سالمت حق و مسوولیتی همگانی است. سالمت برای

مت، عدالت است های حامی سالتوسعه سی موظف هستند که باخود، خانواده و جامعه است . ارتقای سالمت، فرآیند قادر سازی افراد برای کنترل و مدیریت سالمت و سرنوشت آنها است. تمامی دولت ها، 

لت ها و بازار است شترک دولت ها، ممت محصول در واقع ، سالم و توسعه پایدار کشور، امکان زندگی در محیط سالم و انتخاب آزاد، عادالنه و ارزان گزینه های سالمت را برای همه شهروندان فراهم کنند.

ود مراقبتی خمرین مهارت های تسالمت و  های سالم ، سالمت را به عنوان یک ثروت حفظ کرده و ارتقاء می دهند. شایان ذکر است که این انتخاب نیازمند برخورداری از سواد. مردم با انتخاب گزینه 

 برای داشتن سبک زندگی سالم و مدیریت ناخوشی های جزیی، بیماری های مزمن و حاد است.

سالمی در اشد معنویت و اخالق ر) آگاه سازی مردم از حقوق و مسوولیت های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط های ارایه مراقبت های سالمت برای 2جزء  1ای همچنین با توجه به بند ه

یش آگاهی، مسوولیت پذیری، توانمندی و ) افزا11یگیری بر درمان ...( و ) تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین ، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پ2جامعه( 

زارت بهداشت، شور تحت نظارت وکسانه ای گی ، آموزشی و رمشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سالمت با استفاده از ظرفیت های نهادها و سازمان های فرهن

بار  ی جمعیت و تغییرانگین سنیپزشکی( سیاست های کلی سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ونظر به فشار مالی روز افزون و بی سابقه بر بخش سالمت به دلیل افزایش م درمان و آموزش

 د.شته باشنان سالمت ( کنترل بیشتری بر سالمت خود دابیماری ها و تاثیر عوامل اجتماعی بر سالمت و سبک زندگی مردم، الزم است که مردم به عنوان منابع اصلی) خالق

ه ، در هر خانواده ت. در این برنامکشور اس تمامی خانه های ایده هر خانه یک پایگاه سالمت، مبتنی بر موارد پیشگفت ، به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تامین، حفظ و ارتقای سالمت در

ت در واحدهای ، توسط تیم سالمت خانوادمت خانواده( آموزش دیده و برای مراقبت از سالمت خود، خانواده و جامعه توانمند می شود آموزش و توانمند سازی سفیران سالمیک نفر به عنوان ) سفیر سال

 ارایه خدمات سالمت صورت می گیرد.

خصصی و همچنین ی سطوح پایه و تراقبت هامناشی از هزینه  شواهد متقن ، نشان از آن دارند که با توانمند سازی مردم، می توان صرفه جویی قابل توجهی را در هزینه ها شاهد بود. این صرفه جویی ها

لبته شواهد دیگری هم هستند که ممکن میلیارد پوند است. ا4،4درصد و ارزش مالی آن  7ن ، این صرفه جویی پذیرش برنامه ریزی شده و بدون برنامه بیماران و پذیرش های سرپایی است. در انگلستا

دی آگاهانه ، . عملکرده و ..اعضای خانوا ،درصدی با اجرای رویکرد سالمت متکی بر مردم، خبر می دهند.انجام مراقبت های سالمت برای خود  20است خیلی واقع بینانه نباشد، اما از ظرفیت صرفه جویی 

جامعیت  وتناسب برای حیاط مبیعی و  سان در محدوده طآموختنی و تنظیمی است که برای تامین و تداوم شرایط منابع الزم برای ادامه حیات و حفظ عملکرد جسمی، روانی اجتماعی و معنوی و رشد ان

 آیندی مادام العمر در تمامی دوران ها و موقعیت های زندگی است. عملکرد وی اعمال می گردد و حیطه های اصلی خاص خود تقسیم شده و فر
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 توانمند سازی فرد، خانواده و جامعه برای تأمین، حفظ و ارتقای سالمت در مراقبت از خود و همیاری و مشارکت جمعی هدف کلی:

 

 اهداف اختصاصی:
 99تا پایان سال  %65پوشش خودمراقبتی فردی مورد انتظار   .1

 بر اساس برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت 99سفیران سالمت خانواده تا پایان سال  %20 حداقل آموزش .2

 سفیرسالمت خانواده 20جذب و تربیت یک رابط سالمت به ازای هر  .3

 

 جلب حمایت همه جانبه )بسترسازی اجرای برنامه در سطح جامعه و ادارات( :1استراتژی 

 فعالیتها:

زمان  مسوول اجرا مبتنی بر هر استراتژی ( فعالیت 

 شروع 

زمان 

 پایان 

 99مرداد  99مرداد  آموزش سالمت تشکیل کارگروه ستادی 

 99مرداد  99مرداد  آموزش سالمت تشکیل کمیته های معاونت بهداشت )آموزشی، مستندسازی، پایش و نظارت(

 99مرداد  99مرداد  آموزش سالمت ابالغ تشکیل کمیته ها

 99مرداد  99مرداد  آموزش سالمت برگزاری جلسه با رابط روابط عمومی شبکه به منظور معرفی برنامه در سطح جامعه

 آموزش سالمت طرح موضوع در جلسات برون بخشی
مرداد و 

 99شهریور

مرداد و 

 99شهریور

 توجیه داوطلبان متخصص ادارات و بانکها و کارشناسان کارخانجات و شرکتها

آموزش 

سالمت/ جلب 

 مشارکتها

شهرویور 

99 

شهرویور 

99 
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 آموزش :2استراتژی 

 فعالیتها:

زمان  مسوول اجرا مبتنی بر هر استراتژی ( فعالیت 

 شروع 

زمان 

 پایان 
دی و ی ستاابالغ دستورالعمل و برنامه عملیاتی اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت به واحد ها

 مراکز خدمات جامع سالمت

 آموزش سالمت/ جلب مشارکتها
 99مرداد 99مرداد

 99مرداد 99مرداد آموزش سالمت/ جلب مشارکتها عنوان مجموعه کتاب هر خانه یک پایگاه سالمت 21تعیین اولویت های آموزشی بر اساس 

 99مرداد 99مرداد آموزش سالمت تهیه و ارسال فرم های گزارش دهی به مراکز خدمات جامع سالمت

 99مرداد 99مرداد جلب مشارکتها /آموزش سالمت هماهنگی با آموزش ضمن خدمت و اخذ مجوز برگزاری دوره آموزشی 

 آموزش سالمت برگزاری جلسه آموزشی به منظور آموزش بهورزان ، مراقبین سالمت و تیم سالمت مراکز
مرداد و 

شهرویور 

99 

مرداد و 

شهرویور 

99 
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 توانمند سازی :3استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا مبتنی بر هر استراتژی ( فعالیت 

 99شهریور 99شهریور توسعه شبکه آموزش و توانمندسازی پزشکان خانواده

مراقبان سالمتآموزش و توانمندسازی  99شهریور 99شهریور آموزش سالمت   

بهورزانآموزش و توانمندسازی  99شهریور 99مرداد  توسعه شبکه   

 متبه مراجعین خانه های بهداشت و پایگاه های سالو هر خانه یک پایگاه سالمت  تربیت سفیر سالمت معرفی برنامه
 

 آموزش سالمت
 

 99اسفند 99شهریور 

 جذب افراد واجد شرایط به عنوان سفیر سالمت خانواده
 

 آموزش سالمت
 99اسفند 99شهریور 

 99اسفند 99شهریور  آموزش سالمت/ جلب مشارکتها خانواده بر اساس عناوین آموزشی برنامهآموزش سفیران سالمت 
 99اسفند 99شهریور  آموزش سالمت/ جلب مشارکتها به مراجعین خانه های بهداشت و پایگاه های سالمتتربیت رابط سالمت معرفی برنامه 

 99اسفند 99شهریور  آموزش سالمت/ جلب مشارکتها جذب افراد واجد شرایط به عنوان رابط سالمت خانواده

 99اسفند 99مرداد آموزش سالمت/ جلب مشارکتها آموزش رابطان سالمت بر اساس عناوین آموزشی برنامه

 99اسفند 99مرداد آموزش سالمت/ جلب مشارکتها معرفی برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت به پرسنل ادارات

 99اسفند 99مرداد آموزش سالمت/ جلب مشارکتها خانه یک پایگاه سالمت برای دواطلبان متخصص ادراتآموزش و نحوه اجرای هر 
 99اسفند 99مرداد آموزش سالمت/ جلب مشارکتها آموزش پرسنل ادارات توسط داوطلبان متخصص ادارات بر اساس عناوین آموزشی برنامه
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 سازمان های مردم نهاد( خیرین سالمت وظرفیت سازی)بهره گیری از ظرفیت ادارات، سازمان ها،  :4استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان  زمان شروع  مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (

 برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران ادارات و برگزاری جلسات با مددیران ادارات بده منظدور

 ه در اداراتتوسعه برنام

 99ماه اسفند  99ماه شهریور  آموزش سالمت/ جلب مشارکتها

به  برگزاری جلسات هم اندیشی با مسئولین هالل احمر بهره گیری از ظرفیت داوطلبان هالل احمر

 منظور توسعه برنامه در سازمان هالل احمر

 99اسفند ماه  99ماه شهریور  آموزش سالمت/ جلب مشارکتها

 

برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران شهرداری ها و بهره گیدری از ظرفیدت شدهرداری هدا بده 

 سعه برنامه در شهرداری هامنظور تو

 99اسفند ماه  99ماه شهریور  آموزش سالمت/ جلب مشارکتها

یه به برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران حوزه های علمیه و بهره گیری از ظرفیت حوزه های علم

 منظور توسعه برنمه در حوزه های علمیه

 99اسفند ماه  99ماه شهریور  آموزش سالمت/ جلب مشارکتها

 اجتماعیپویش های  استفاده از نرم افزار و برگزاری اطالع رسانی مبتنی بر :5استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان  زمان شروع  مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (

 آموزش سالمت ایده های برتر در طرح هرخانه یک پایگاه سالمت همایشبرگزاری 

 جلب مشارکتها

 99 مهر 99ماه شهریور 

 

 99اسفند ماه  99ماه شهریور  مدیریت شبکه-آموزش سالمت نصب بنرهای اطالع رسانی و استفاده از تبلیغات محیطیطراحی، چاپ و 

 پایان طرح 99ماه شهریور  مدیریت شبکه آموزش سالمت ها  بهره گیری از ظرفیت خبرگزاری

 پایان طرح 99ماه شهریور  مدیریت شبکه آموزش سالمت از همکاری روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بهره مندی

 پایان طرح 99ماه شهریور  مدیریت شبکه آموزش سالمت برپایی پایگاه اطالع رسانی با همکاری داوطلبان سالمت و متخصص

 آموزش سالمت آموزش  لی و شبکه های اجتماعی درپیام رسان های داخ نرم افزار هر خانه یک پایگاه سالمت، ازاستفاده 

 جلب مشارکتها مدیریت شبکه

 پایان طرح 99ماه شهریور 
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 بازاریابی اجتماعی :6استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (

در زمینه نحدوه اجدرای برنامده هدر خانده یدک پایگداه و جلب حمایت آن ها آموزش مدیران سازمان ها 

 سالمت

 پایان طرح 99ماه شهریور  جلب مشارکتها /آموزش سالمت

 پایان طرح 99ماه شهریور  جلب مشارکتها /آموزش سالمت برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت استفاده از امکانات ادارات و سازمان ها در اجرای

 

 پایش و ارزشیابی :7استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (

 تدوین دستورالعمل پایش و شاخص های ارزشیابی

 

 آموزش سالمت

 توسعه شبکه

 99اسفندماه  99ماه شهریور 

 آموزش سالمت تعیین شدهتدوین شاخص های عملکردی طرح بر اساس اهداف 

 توسعه شبکه

 99اسفندماه  99ماه شهریور 

 آموزش سالمت پایش مراکز طبق چک لیست اجرایی

 توسعه شبکه

 99اسفندماه  99ماه شهریور 

 آموزش سالمت المتاز مراکز خدمات جامع س گزارش ماهانه اقدامات و شاخص ها بر اساس اهداف تعیین شدهدریافت 
  

 99اسفندماه  99ماه شهریور 
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 19ادغام طرح هرخانه یک پایگاه سالمت در اجرای گام دوم کووید :8استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (

 99اسفند ماه 99 مهر جلب مشارکتها آموزش و اطالع رسانی توسط رابطان سالمت در محالت

 99اسفند ماه 99ماه  مهر جلب مشارکتها رسانی در ادارات توسط داوطلبان متخصص آموزش و اطالع

 99اسفندماه  99 مهرماه جلب مشارکتها آموزش سفیران سالمت خانواده توسط رابطان سالمت در زمینه کرونا

 99اسفند ماه  99ماه مهر  جلب مشارکتها آموزش به رابطان افاغنه به منظور کنترل بیماری در جمعیت افاغنه

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها اقدامات حفاظتی جهت پرسنل ادارات

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها آموزش به خانوارهای حاشیه شهر به منظور کنترل کرونا در جمعیت حاشیه شهر

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها اداراتهمکاری داوطلبان متخصص در نحوه برخورد با پرسنل مشکوک در 

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها آموزش به کشاورزان و دامداران توسط رابطان سالمت روستایی و عشایر

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور آموزش سالمت و مشارکتها توصیه مدیران در جلسات شورای سالمت ادارات

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها اطالع رسانی جهت مربیان مهد کودکآموزش و 

مشارکتهاو  آموزش سالمت آموزش و اطالع رسانی جهت بانک ها توسط داوطلبان متخصص و توزیع رسانه های آموزشی  99اسفند ماه  99ماه  شهریور 

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها 19وداظهاری در گام اول و دوم کوویدخ-ودکنترلیخ-خودارزیابیهمکاری داوطلبان ادارات درتکمیل فرم 

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها آموزش و توزیع وسایل حفاظت فردی توسط داوطلبان متخصص ادارات

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها گندزدایی ..... ادارات با همکاری داوطلبان متخصص

 99اسفند ماه  99ماه  شهریور جلب مشارکتها تولید و تهیه ماسک توسط داوطلبان سالمت و داوطلبان متخصص بهزیستی، بسیج، هالل احمر

 
 

 

 

 

 



9 
 

 سالمت در حوزه بهداشت بازاریابی اجتماعی با راهبرد مشارکت مردم در توسعه آموزش و اطالع رسانی سالمت و اجتماعی سازی :9استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (
 99اسفند ماه  99شهریورماه  مشارکتها توسعه تشکل رابطان سالمت محالت

 99اسفند ماه  99شهریورماه  مشارکتها توسعه سایر تشکل ها در گروه های مرجع)دانشجویان،فرهنگیان،علمای دینی،ورزشکاران و هنرمندان و....(

المت مردم العات سشناسایی، ساماندهی، جلب حمایت و هدایت تشکل های مردمی)انجمن ها و موسساتی که در زمینه ارتقای دانش و اط

 گام برمی دارند(

 99اسفند ماه  99شهریورماه  مشارکتها

 

 مردم در توسعه دریافت خدمات سالمت و اجتماعی سازی سالمت در حوزه بهداشتبازاریابی اجتماعی با راهبرد مشارکت  :10استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (
 جلب حمایت خیرین و سمن ها در

 ارتقای سالمت مردم به ویژه حاشیه شهر
 99اسفندماه  99مهر ماه  مشارکتها

 99اسفندماه  99مهر ماه  مشارکتها و سمن ها در ارتقای دسترسی به گروه های هدف سخت در دسترس جلب حمایت خیرین

 99اسفندماه  99مهر ماه  مشارکتها جلب حمایت خیرین و سمن ها در حفاظت مالی دریافت کنندگان خدمات
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 و اجتماعی سازی سالمت در حوزه بهداشت بازاریابی اجتماعی با راهبرد مشارکت مردم در نیازسنجی سالمت :11استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (
 آموزش سالمت تشکیل و توانمند سازی تیم نیازسنجی مردمی در مناطق روستایی و شهری

 مشارکتها

 99اسفندماه  99مهر ماه 

 آموزش سالمت نظرات مردم در مورد نیازهای سالمت ایجاد سامانه و یا شماره تماس دریافت

 مشارکتها

 99اسفندماه  99مهر ماه 

 آموزش سالمت تشکیل کمیته بررسی و اولویت بندی اعالم شده از سوی مردم

 مشارکتها

 99اسفندماه  99مهر ماه 

 

 های سالمتبازاریابی اجتماعی با راهبرد مشارکت مردم در طراحی و اجرای برنامه  :12استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (
 تشکیل شورای بهداشتی محالت

 

 آموزش سالمت

 مشارکتها

 99اسفندماه  99شهریور ماه

اشت، بهدان تشکیل گروه های اجرایی مردمی در حیطه های اولویت دار بهداشتی با عضویت اعضای شورای بهداشتی، رابط

 سفیران سالمت و سایر افراد عالقه مند

/آموزش سالمت  

 مشارکتها

 99اسفندماه 99شهریور ماه
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 بازاریابی اجتماعی با راهبرد مشارکت مردم در پایش و ارزشیابی :13استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (
 بهبود کیفیت خدمات با عضویت شورای بهداشتی محالت و اعضای تیم سالمتتشکیل کمیته 

 

 آموزش سالمت

 مشارکتها

 99اسفندماه  99مهرماه 

 آموزش سالمت ایجاد سامانه یا تلفن دریافت مستمر نظرات مردم در مورد کمیت و کیفیت اجرای جنبه های سالمت

 مشارکتها

 99اسفندماه  99مهرماه 

 آموزش سالمت ناظران افتخاری و نامحسوس مردمی بر نحوه ارائه خدمات سالمت در بهداشتتشکیل گروه 

 مشارکتها
 99اسفندماه  99مهرماه 

 آموزش سالمت توسعه مشارکت آگاهانه مردم و اولویت  دهی به مردم در پایش و ارزشیابی رسمی برنامه های سالمت

 مشارکتها

 99اسفندماه  99مهرماه 

 

 بازاریابی اجتماعی با راهبرد مشارکت سازمانها در توسعه محیط های سالم :14استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان  زمان شروع  مسوول اجرا فعالیت ) مبتنی بر هر استراتژی (
 توسعه برنامه خودمراقبتی سازمانی

 توسعه برنامه سالمت کارکنان دولت

 آموزش سالمت

 مشارکتها

 99اسفندماه  99مهرماه 

 آموزش سالمت توسعه فعالیت داوطلبان ادارات و فعال سازی شورای سالمت ادارات

 مشارکتها
 99اسفندماه  99مهرماه 

 

 

 

 



12 
 

 بازاریابی اجتماعی با راهبرد مشارکت سازمانها در توسعه سالمت جامعه متناسب با رسالت و ماموریت سازمانی خود :15استراتژی 

 فعالیتها:

 زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا استراتژی (فعالیت ) مبتنی بر هر 

 آموزش سالمت توسعه فعالیت شورای سالمت ادارات

 مشارکتها

 99اسفندماه  99مهرماه 

 99اسفندماه  99مهرماه  مشارکت ها بهره مندی از جلسات کارگروه اجتماعی خانواده سالمت زنان شهرستان و مطالبه گری وظایف سازمانها در سالمت جامعه

 آموزش سالمت ساماندهی تفاهم نامه های دوجانبه با ادارات موثر بر ارتقای سالمت

 مشارکتها
 99اسفندماه  99مهرماه 

 


