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 بسمه تعالی

 پایه سالمت کارکنان دولتدستورالعمل اجرایی بسته خدمات 

 الزامات قانونی و تطابق با سیاستهای کلی نظام: 

o سياست هاي كالن سالمت ابالغی از سوي مقام معظم رهبري 

o مصوبه شوراي عالی سالمت و امنيت غذایی 

كاركنان  به شرح زیر عالی سالمت و امنيت غذایی موضوع سالمت  مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي 8، ذیل بند 4931در اسفند ماه سال 

 :تصویب گردید

در راستاي تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم و با هدف ارتقاي سالمت جسمی و روانی از طریق ترویج سبك زندگی  -

توسعه هاي اخالقی و معنوي،  آفرین در زندگی فردي و اجتماعی، ترویج آموزه ایرانی، تحکيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش-اسالمی

 :هاي كلی جمعيتسياست 1سياست هاي كلی سالمت و بند  44و  9هاي زندگی، فرزندپروري و خدمات مشاوره، موضوع بندهاي  مهارت

 بسته پایه »خود بر اساس « برنامه عملياتی بهبود وضعيت سالمت كاركنان»هاي اجرایی مکلفند نسبت به تدوین و اجراي كليه دستگاه. الف     

گزارش عملکرد خود را شش ماه یکبار ، تهيه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام و هر «م  کارکاا  دول خدمات سال

 .به دبيرخانه شوراي عالی سالمت و امنيت غذایی ارسال كنند

هاي ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان اند، زمينه مشاركت حداكثري كاركنان خود را در فعاليتهاي اجرایی مکلفكليه دستگاه: تبصره   

 . فراهم آورند

 

 اهداف          

o  كاركنان دولتتامين، حفظ و ارتقاي سالمت 

 

  وزارت بهداش  درما  و آموزش پزشکیتعهدات 

 بسته خدمات پایه سالمت كاركنان  و ارزشيابیپياده سازي برنامه ریزي، همکاري با سازمان ها براي  .4

 تدوین بسته خدمات پایه كاركنان دولت  .2

 ها پشتيبانی علمی و اجرایی در موارد نياز و تقاضاي دستگاه .9

 هاي فنی اجراي برنامه سالمت كاركنان دولت ها و پرسشنامه ها، فرم تهيه دستورالعمل .1

 هاي برنامه سالمت كاركنان دولت آوري داده طراحی نظام مدیریت اطالعات براي جمع .5

 هاي آموزشی الزم رگزاري دورههمکاري در ب .6

 نظارت بر اجرا و ارزشيابی برنامه سالمت كاركنان دولت .7

 روند اجرایی برنامه به صورت شش ماهه و ساالنه و ارایه به شوراي عالی سالمت و امنيت غذایی  تهيه گزارش .8

 به صورت ساالنههاي برتر  هاي اجرایی براي معرفی و تقدیر از سازمان امتيازدهی و اعتباربخشی دستگاه .3
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o سازما  ها  /دستگاه ها تعهدات 

 سازمان/ دستگاه( شوراي ارتقاي سالمت)تشکيل دبيرخانه سالمت  .4

 تدوین و اجراي برنامه عملياتی براي ارتقاي سالمت بر اساس راهنماي ارتقاي سالمت در محل كار .2

 تحت پوشش سازمان و دستورالعمل اجرایی به سطوح اداري/ ابالغ برنامه سالمت دستگاه .9

هاي  با اخذ مجوز)فراهم آوردن خدمات سالمت در سازمان با استفاده از امکانات خرید خدمت یا استقرار مركز ارایه خدمت سالمت  .1
 یا ارجاع كاركنان خود به مراكز ارایه خدمت دانشگاه هاي علوم پزشکی( الزم از وزارت بهداشت

 هاي برنامه سالمت كاركنان  هدهی داد طراحی نظام مدیریت اطالعات براي گزارش .5

 هاي آموزشی براي سطوح مرتبط با برنامه سالمت كاركنان  طراحی و برگزاري دوره .6

 سازمان/نظارت بر اجرا و ارزشيابی مستمر برنامه سالمت كاركنان دولت در سطح دستگاه .7

 اشتروند اجرایی برنامه در سازمان به صورت شش ماهه و ارسال به وزارت بهد  تهيه گزارش .8

 

 کارکنان دولت پایه سالمت و سازمانها در اجرای بسته خدمات ، دانشگاه هاتکالیف وزارت بهداشت

 

 ابالغ بسته اجرایی به سازمانها (ساغ)عالی سالمت و امنیت غذایی شورای  دبیر

 سازمان ها

 تدوین برنامه عملياتی بر پایه بسته خدمات پایه سالمت كاركنان

 اجراي بسته با كمك دانشگاه هاي علوم پزشکی 

 به دبيرخانه ساغ ارائه و ( ماهه 6)تهيه گزارش هاي دوره اي 

 (معاونت بهداشتی)وزارت بهداشت 
 تدوین بسته، راهنماي اجرایی و استانداردهاي ارزشيابی 

 

 وزارت بهداشت

o ها از نظر اجراي بسته خدمات كاركنان و  تعيين وضعيت سازمان

 امتيازدهی 

o هاي اجرایی برتر به ریيس جمهور جهت تقدیر معرفی دستگاه 

 بسته و اجراي ابالغ نظارت بر  استانداری ها و فرمانداری ها 

 (معاونت بهداشتی)دانشگاه علوم پزشکی 

در سازمانها و به درخواست سازمان در حيطه  ي بستهاجرا كمك فنی براي

 :هاي زیر

o ارسال مستندات آموزشی 

o  برگزاري كارگاه براي شوراي سالمت سازمان جهت تدوین برنامه

 عملياتی ارتقاي سالمت 

o پاسخگویی به سواالت و ابهامات در اجرا 

o براي ارزیابی هاي سالمت خدمات جامع سالمتمراكز  آمادگی 

 بسته خدمت سازمان هااجرا  اتارسال گزارشجمع آوري و  دانشگاه علوم پزشکی 

 به كاركنان سازمان ها  PENئه خدمات ارزیابی سالمت وارا سالمت خدمات جامعمراکز 
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 راهنمای سنجش استانداردها 

 :به منظور اجراي بسته خدمت، استانداردهایی به شرح ذیل تدوین شده است

 اقدامات عمومی براي ارتقاي سالمت در سازماناستاندارد هاي  .4

 تغذیه سالم و کاترل وز   هاياستاندارد .2

 فعالی  بدنی استانداردهاي .9

 دخانیاتكنترل مصرف استاندارد  .1

  استرس شغلی  روا  واستانداردهاي سالمت  .5

 پزشکی  فوریتهای محيط كار، كمکهاي اوليه و تدبير حوادث هاياستاندارد .6

 مهم  هاي غربالگری سرطا  و (پرفشاري خون ، چربی و قند باال)خطرساجی قلبی استاندارد هاي  .7

 "بیماریهای مهمآشنایی با عالئم و نشانه هاي "استانداردهاي  .8

 ن یا داروواکسهاي قابل پيشگيري با  بيماري استانداردهاي .3

 کارمحیط  استانداردهاي سالمت .41

 :حیطه بندی استانداردها

 :در نظر گرفته شده است سه زیر حيطه براي هر ده حيطه فوق الذكر،

o  سازمانی مدیریتاستانداردهاي مرتبط با  

o  یحمایت محيط ایجاداستانداردهاي مرتبط با 

o  فردي آموزش و مداخالتاستانداردهاي مرتبط با 

 :نواع واحد سازمانی در این دستور العملا

 مجموعه اداري داراي مدیر مشخص، محدوده فيزیکی مشخص و استقالل قابل قبول براي برنامه ریزي: واحد سازمانی تعریف 

كشوري، استانی و شهرستانی تقسيم می شوند و شوراي ارتقاي سالمت در هر یك از این سطوح : سازمانی سازمان ها به سه سطح

مانند بخشداري در مورد وزارت كشور و مركز )چنانچه سازمانی داراي سطح سازمانی پایين تر از شهرستان باشد. تشکيل می گردد

زمانی زیر نظر شوراي ارتقاي سالمت شهرستان فعاليت نموده و به عنوان یك این رده سا( بهداشتی درمانی روستایی براي وزارت بهداشت

 .سطح سازمانی مورد ارزشيابی قرار می گيرد

نفر در نظر گرفته شده و در صورتی كه واحد سازمانی كمتر از این  51 اداره یا سازمان اقل نيروي انسانی، حدبراي انجام برخی فعاليت ها

 .اي فعاليت حذف می گرددآن اجر، نيرو داشته باشد
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 سازمان اقدامات عمومی درحیطه  

    مدیری  سازمانیحیطه 

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 (سالم  سازما   شورای)دبیرخانه سالم تشکیل 

نفر به انتخاب  5تعداد اعضا حداقل -

ریيس سازمان و ترجيحا با 

در ادارات كمتر از )تحصيالت مرتبط

 (نياز نيستنفر  51

 متوسط -بزرگ  اول

 کارکاا مشارک  ارتقای سالم  با برنامه عملیاتی سالیانه  تدوین

برگيرنده اولویتها، مسئوليتها و  در-

 مهلت هاي زمانی

قابل ادغام در برنامه عملياتی  -

 استمعمول سازمان 

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول

 تشکیل پرونده سالم  کارکاا 

ها و تهيه براي تحليل داده  -

گزارشات تفصيلی، امکان دریافت 

قالب  كمك فنی از دانشگاه ها در

تفاهم نامه با مراكز تحقيقات و یا 

تعریف پروژه هاي تحقيقاتی 

 .امکانپذیر است

امکان استفاده از سامانه سيب در -

ها  صورت فراهم سازي زیر ساخت

 .امکان پذیر است

 51این فعاليت در ادارات كمتر از -

 ياز نيستنفر ن

 متوسط -بزرگ  اول

 "سازما کارشااس سالم   یا رابط"عاوا  ه انتصاب فردی ب

 ترجيحا با تحصيالت مرتبط-

نفر نياز  911در ادارات كمتر )

 (نيست

 

 بزرگ  دوم

 ارتقای سالم  سازما  واحدایجاد 
 911این فعاليت در ادارات كمتر از  

 نفر نياز نيست

 بزرگ سوم

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم  های دوره ای توسط سازما  ارزشیابیخود انجام 

 در سازما  گروه های حامی سالم  تشکیل 
صورت گروه هاي مجازي و ه عمدتا ب

 حتی غير رسمی 

 .باشند می

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم

 

    یایجاد محیط حمایت

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 "سازما  سالم"یا جشاواره ( health fair)برگزاری نمایشگاه 

شامل تغذیه سالم، آموزش سالم ، غربالگری رایگا ، معایاه )

 ...(بالیای رایگا ، 

عمدتا با مشاركت فنی و علمی دانشگاه 

 هاي علوم پزشکی امکان پذیر است

نفر  51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 نياز نيست

 متوسط -بزرگ  سوم

    مداخالت فردیآموزش و 
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 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

سالم  بدو ( چکاپ)انجام ارزیابی فراهم کرد  امکا  

 استخدام و سالیانه توسط پزشک 

سازمان به سه روش می تواند عمل 

 :كند

 ارجاع به مراكز بهداشتی درمانی-

 خرید خدمت از مراكز خصوصی -

 استخدام پزشك آموزش دیده  -

 

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم
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    :سازمانی رهبری و  مدیری 

 توضیحات فعالیت

 

 سازمان هدف اولویت

 تحت نظارت شوراي سالمت سازمان تغذیه سالم زیر كميتهتشکيل 

 نفر نياز نيست 911این فعاليت در ادارات كمتر از 

 بزرگ دوم

هاي  فرصت در مورد نظرات كاركناندریافت 

اجراي  تغذیه و راهکارها در سازمان و ارتقاي 

  راهکارها

ریيس سازمان  هم اندیشی یابرگزاري جلسه از طریق  

 با كاركنان 

 كوچك -متوسط - بزرگ دوم

در جهت ارتقاي  خارج سازمانی جلب حمایت

 سالمت تغذیه كاركنان

 رستوران براي تامين تغذیه سالم قرارداد با مانند 

دعوت كارشناس از معاونت بهداشتی دانشگاه هاي علوم 

 پزشکی و شبکه هاي بهداشت و درمان

 رابط تغذیه تعيين كارشناس

 كوچك  -متوسط –بزرگ  سوم

    محیط حمای  کااده ایجاد

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

ت استانداردهاي بهداشتی تهيه غذا در ایرع

 رستوران سازمان

چك ليست بهداشت )رعایت چك ليست رستوران ها 

 (محيط

 نفر الزامی نيست 51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 -متوسط -بزرگ  اول

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم  در سازمان مروج تغذیه سالم پوسترهاينصب 

 جلساتدر انتخاب هاي سالم تغذیه اي وجود 

انتخاب سالم عمدتا شامل ميوه، سبزیجات، )

 (لبنيات كم چرب، غالت كامل، آجيل بدون نمك

در ( image traffic light)توجه به برچسب تغذیه 

 انتخاب ها

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم

سازمان  بوفه تغذیه اي دروجود انتخاب هاي سالم 

 (مراكز فروش مواد غذایی)
در ( image traffic light)توجه به برچسب تغذیه 

 انتخاب ها

 نفر نياز نيست 51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم

 رستورانوجود انتخاب هاي سالم تغذیه اي در 

 سازمان

در ( image traffic light)توجه به برچسب تغذیه 

 انتخاب ها

 نفر نياز نيست 51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم مانند یخچال، مایکرو ویو، اجاق گاز در سازمان  امکانات تهيه غذاي سالموجود 

با شير وجود فضاي مناسب براي تغذیه كودكان 

 مادر

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم جهت مادران شيرده

    مداخالت فردیآموزش و 

 توضیحات  فعالیت

 

 سازمان هدف اولویت

كنترل وزن از  در مورد تغذیه سالم و اطالع رسانی

سایت )مناسب  معرفی رسانه هاي آموزشیطریق 

 ....(آواي سالمت، 

لزوم استفاده از منابع اطالعاتی معتبر معرفی شده 

 دانشگاه علوم پزشکیتوسط وزارت بهداشت و 

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول

توسط كارشناس یا  امکان ویزیتفراهم كردن 

 وضعيت تغذیه وارزیابی  متخصص تغذیه جهت

 مشاوره  دریافت

امکان ارجاع به مراكز بهداشتی درمانی یا خرید -

 .خدمت و یا استخدام كارشناس تغذیه وجود دارد

 

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم

آموزشی دستورالعمل هاي رسانه ویا توزیع تهيه 

 ...(پمفلت، بروشور، فيلم آموزشی، )سازمان  خاص

 در حيطه تغذیه سالم 

 كوچك -متوسط –بزرگ  سوم 

 كوچك  -متوسط -بزرگ سوم  فرد مدعو خبره در تغذیه  طی توسگروه آموزش
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 تغذیه سالم و کنترل وزن   حیطه
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حیطه فعالیت بدنی   

    :سازمانی مدیری رهبری و  

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 زیر نظر شوراي سالمت سازمان ارتقاي فعاليت بدنی  كميتهتشکيل 

 نفر نياز نيست 911این فعاليت در ادارات كمتر از 

 بزرگ دوم

نظرسنجی از كاركنان در ارتباط با موانع و 

محدودیت هاي فعاليت بدنی آنان و عالیق 

در مورد زمان و نوع فعاليت بدنی و كاركنان 

 و اجراي آنها اخذ راهکارهاي پيشنهادي

اطالعات ثبت شده توسط پرسشنامه یا مصاحبه با -

 كاركنان 

 جلسات هم اندیشی در زمينه فعاليت بدنی-

 كوچك - متوسط –بزرگ  دوم

به افزایش  تشویق كننده كاركنانفعاليتهاي 

 فعاليت بدنی توسط مدیران

ارسال نامه، برگزاري جلسه، برگزاري نمایشگاه مانند -

سالمت، در نظر گرفتن پاداش مانند در نظر گرفتن 

نظر  یا در( ماموریت ورزشی،  پرداخت سوبسيد ورزشی

گرفتن فعاليت بدنی به عنوان یکی از مالک هاي تعيين 

كارمند نمونه و تالش مدیر در جهت افزایش امکانات و 

 نبودجه فعاليت بدنی سازما

مشاركت مدیران در فعاليت بدنی به همراه -

 كاركنان

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم

دولتی، غير )سازمانی برون جلب حمایت 

 (ها NGOدولتی و 

جلب مشاركت و همکاري ادارات ورزش و جوانان  -

و هيئت هاي ورزشی، امکانات ورزشی شهرداري ها 

 و سایر سازمان ها 

هاي مردم نهاد غير  انعقاد تفاهم نامه با سازمان*

 ،(NGO)دولتی 

انعقاد تفاهم نامه و جلب حمایت بيمه ها براي * 

 .سرمایه گذاري در زمينه فعاليت بدنی

استفاده از ظرفيت هاي كارشناسی دانشگاه  - 

و ( شبکه هاي بهداشت و درمان) علوم پزشکی 

سایر مراكز مرتبط در آموزش و مشاوره فعاليت 

 بدنی كاركنان

 

 كوچك  -متوسط –بزرگ  سوم

در پرونده  فعاليت بدنی كاركنان اطالعاتثبت 

 سالمت كاركنان

 PRQامکان استفاده از پرسشنامه 
 نيستالزامی نفر  911این فعاليت در ادارات كمتر از 

 بزرگ سوم

 

    ایجاد محیط حمای  کااده

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

فعاليت بدنی در ترغيب كاركنان براي افزایش 

 محل كار

نصب پوستر یا مواد آموزشی مشوق فعاليت مانند 

 بدنی در محل هاي مناسب و  به روز رسانی آن ها

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم

حمل و استفاده از سيستم  هاركنان بك قیشوت

و كاهش ميزان استفاده از نقل عمومی 

 خودروي شخصی

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 
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    ایجاد محیط حمای  کااده

تدوین و اجراي دستور العمل هاي سازمانی با 

  مدت فعاليت هاي بدنی كوتاه تسهيل انجام هدف 

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم 

اتی در سازمان جهت امکانایجاد و اختصاص 

 هنگامفعاليت بدنی در  به تشویق كاركنان

تشك، وزنه هاي سبك و ميز )  استراحت كاري

  ...(پينگ پنگ، نصب دارت و حلقه بسکتبال و 

 

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم

اجاره / در سازمان ورزشی( مركز)سالن ایجاد 

یا تسهيل استفاده از سالن و امکانات ورزشی 

 نزدیك به محل كار براي استفاده كاركنان

  

 

 

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم

كاركنان پياده روي گروهی اجراي برنامه هاي 

نماز و ) در قبل از شروع كار، زمان استراحت 

 و بعد از ساعت كاري ( نهار

 برنامه هاي پياده روي گروهی در سازمان  

 

 كوچك  -متوسط –بزرگ  سوم

 كوچك -متوسط -بزرگ سوم  ورزشیداخل و خارج سازمانی  مسابقاتبرگزاري 

 

    فردیآموزش و مداخالت 

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

مناسب در معرفی رسانه هاي آموزشی اطالع رسانی و 

مورد فواید فعاليت بدنی و روش هاي ارتقاي سطح 

 فعاليت بدنی

 بروشورها و پمفلت هاي آموزشی

 معرفی رسانه هاي آموزشی مناسب

 ارایه فيلم هاي آموزشی

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول

) سازمان رسانه هاي آموزشی خاص تهيه یا توزیع 

یا دستورالعمل ها در ...( پمفلت، بروشور، فيلم آموزشی، 

 فعاليت بدنی حيطه

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

فراهم كردن امکان استفاده از كارشناس فعاليت بدنی 

، ارزیابی و ارائه توصيه هاي مناسب براي مشاورهبراي 

 فعاليت بدنی كاركنان

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

فعاليت جلسات سخنرانی و كالس هاي آموزش برگزاري 

بدنی توسط كارشناس یا  متخصصين فعاليت بدنی و 

 ورزش

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

    :سازمانی رهبری و  مدیری 

 سازمان هدف اولویت توضیحات  فعالیت

 شوراي سالمت سازمانزیر نظر   كنترل مصرف دخانيات زیر كميتهتشکيل 

 نفر نياز نيست 51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 بزرگ دوم

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول  دخانيات به كاركنان منع مصرف كشوري قانونابالغ 

و روشهاي  فرصتها در مورد نظرات كاركناندریافت 

 اجراي راهکارهايكنترل دخانيات و یافتن راهکارها و 

 شناسایی شده  

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم هم اندیشی یابرگزاري جلسه از طریق 

)  پرهيز از دخانياتكاركنان به  فعاليتهاي ترغيب كننده

 توسط مدیران ( دود دست اول، دوم، سوم

ي جلسه، برگزاري نمایشگاه ارسال نامه، برگزار

 سالمت،

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم

مانند قرارداد با كلينيك ترک دخانيات، دعوت كارشناس از  دخانياتجلب حمایت خارج سازمانی براي ترک 

 ....دانشگاه هاي علوم پزشکی 

 كوچك  -متوسط –بزرگ  سوم
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    ایجاد محیط حمای  کااده

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 كوچك -متوسط  –بزرگ  دوم  دخانيات در سازمان عالئم منع مصرفنصب 

 كوچك  -متوسط –بزرگ  اول  در سازمان منع فروش دخانيات

افراد ترک  یا مجازي گروه هاي حامیتشکيل 

 كننده سيگار 

 كوچك  -متوسط –بزرگ  سوم 

 

    آموزش و مداخالت فردی

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

یا  كارشناس ویزیت توسط امکانفراهم كردن 

خدمات ترک دریافت مشاوره و  متخصص جهت

 دخانيات

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

مضرات دخانيات، امکان اطالع رسانی در مورد 

معرفی رسانه هاي ترک و روشهاي ترک از طریق 

 ....(سایت آواي سالمت، ) آموزشی مناسب

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

سازمان  رسانه هاي  آموزشی خاصتوزیع  یا  تهيه

یا دستورالعمل  ...(پمفلت، بروشور، فيلم آموزشی، )

 كنترل دخانيات ها در حيطه

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

و آموزش توسط  تشکيل گروه هاي آموزشی 

  آموزش دهنده مهمان

تشکيل گروه هاي آموزشی در سازمانهاي متوسط و 

 بزرگ

 كوچك -متوسط -بزرگ دوم
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 استرس شغلی  سالمت روان وحیطه 

    :سازمانی رهبری و  مدیری 

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 بزرگ دوم زیر نظر شوراي سالمت سازمان  سالمت روانكميته تشکيل 

كنترل عوامل  در مورد نظرات كاركناندریافت 

نوع برنامه كاري، حجم )سازمانی استرس شغلی 

در (  باالي كار، روابط با همکاران، رضایت شغلی

و اجراي شناسایی راهکارهاي كاهش / سازمان

 راهکارها

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم هم اندیشی یابرگزاري جلسه از طریق 

براي ارتقاي سالمت  سازمان خارجیجلب حمایت 

 روان كاركنان

بهداشتی از معاونت  دعوت كارشناس سالمت روان مانند

 دانشگاه هاي علوم پزشکی 

 

 كوچك  -متوسط –بزرگ  سوم

در برنامه كاركنان خانواده تحت پوشش قرار دادن  

 هاي سالمت كاركنان 

 كوچك  -متوسط –بزرگ  سوم 

كاركنان مانند براي مالی  حمایت تسهيالتوجود 

در مواجه با مشکالت غير قابل پيش  دریافت وام

 بينی

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم 

 كوچك -متوسط –بزرگ  سوم  بازنشستگان تکریم 

 

    ایجاد محیط حمای  کااده

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 در فعاليت هاي گروهیبراي محيط مناسب  ایجاد

 سازمان

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم 

مانند تور یا مسافرت  برنامه هاي گروهیبرگزاري 

با هدف  هاي خانوادگی یا تشکيل گروه ورزشی

 ارتباطات بهتر بين اعضاي سازمان

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم 

مانند مهد   از فرزندانمراقبت امکانات  ایجاد

 كودک

 متوسط - بزرگ سوم نفر نياز نيست 51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم  مهارت آموزي مرتبط با شغلبرقراري امکانات 

 

    آموزش و مداخالت فردی

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

قوانين و ) آموزش هاي استخدامفراهم كردن 

و بازآموزي ( حقوق كار، آموزش مهارتهاي شغلی

 هاي شغلی

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم 

یا  كارشناسویزیت توسط  كردن امکان فراهم

ارزیابی سالمت  جهتروان متخصص سالمت 

و ميزان استرس شغلی و دریافت  روانی فرد

 مشاوره در صورت نياز

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم 

ارتقاي سالمت روان و  در مورد  اطالع رسانی

ارزیابی از -نحوه مدیریت استرس شغلی و خود

سایت )مناسب  آموزشیمعرفی رسانه هاي طریق 

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 
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 ....(آواي سالمت، 

 رسانه هاي  آموزشی خاص سازمان یا توزیع تهيه

یا  ...(پمفلت، بروشور، فيلم آموزشی، )

كنترل استرس شغلی و  دستورالعمل ها در حيطه

 ارتقاي سالمت روان

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

تشکيل گروه هاي آموزشی و آموزش توسط 

دانشگاه هاي علوم ) آموزش دهنده مهمان

حول موضوعات مرتبط با سالمت روان  (پزشکی

 :مانند

 مدیریت تعارض 

 مدیریت زمان 

 مهارتهاي زندگی 

  مدیریت خشم 

 مدیریت حل مسئله 

 سالمت زناشویی 

 فرزندپروري 

 .... 

 كوچك  -متوسط -بزرگ دوم 
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  پزشکی ، کمکهای اولیه و تدبیر فوریتهایمحیط کارحوادث حیطه 

    :سازمانی رهبری و  مدیری 

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 زیر نظر شوراي سالمت سازمان  حوادث محيط كاركميته تشکيل 

 الزامی نيستنفر  51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 متوسط -بزرگ دوم

كاهش فرصتهاي  در مورد نظرات كاركناندریافت 

 راهکارهاشناسایی / در سازمان،  حوادث محيط كار

  و اجراي راهکارها

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم هم اندیشی یابرگزاري جلسه 

گزارش كاركنان به ترغيب كننده هاي  فعاليت

در ( شبه حوادث) near to missحوادث و 

براي ریزي  برنامه و توسط مدیران محيط كار 

 پيشگيري از حوادث مشابه در آینده

ارسال نامه، برگزاري جلسه، برگزاري نمایشگاه سالمت، 

... 

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم

با هدف كاهش  یسازمانخارج جلب حمایت 

 حوادث محيط كار

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم سازمانهاي دیگراز  مرتبط دعوت كارشناس مانند 

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم در محيط كار و شبه حوادث حوادث رخ دادهثبت  حوادث كار ثبت اطالعات

 

    ایجاد محیط حمای  کااده

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

توصيه شده در برنامه  تغييرات محيطیاعمال 

 سازمان پيشگيري از حوادث محيط كار

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم 

در  اوليه ابزار كمکهايآموزش  و دسترس بودندر 

 سازمان و آمادگی براي بالیا

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم 

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم   پلکان و راه فراردسترسی مناسب به 

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم  ایمنی تجهيزات الکتریکیایجاد 

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم  انبارش ایمن مواد 

 

    آموزش و مداخالت فردی

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

پيشگيري از اطالع رسانی در مورد آموزش و  

حوادث، كمکهاي اوليه و نحوه برخورد با 

اورژانسهاي مهم پزشکی بخصوص سکته قلبی و 

 رسانه هاي آموزشی مناسبمعرفی مغزي از طریق 

 ....(سایت آواي سالمت، )

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

سازمان  هاي  آموزشی خاصرسانه  یا توزیع تهيه

یا دستورالعمل  ...(پمفلت، بروشور، فيلم آموزشی، )

پيشگيري از حوادث و كمك هاي  ها در حيطه

 اوليه

 كوچك  -متوسط –بزرگ  دوم 

تشکيل گروه هاي آموزشی و آموزش توسط 

و  براي پيشگيري از حوادث آموزش دهنده مهمان

 آموزش كمکهاي اوليه

 كوچك  -متوسط -بزرگ دوم 
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  محیط فیزیکی، عوامل شیمیایی و ارگونومی حیطه

    :سازمانی رهبری و  مدیری 

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 شوراي سالمت سازمان زیر نظر  ارگونومی تشکيل زیر كميته

 الزامی نيستنفر  911این فعاليت در ادارات كمتر از 

 بزرگ سوم

كاهش فرصتهاي  در مورد نظرات كاركناندریافت 

در  فيزیکی، شيميایی و ارگونومیخطر عوامل 

 و اجراي راهکارهاراهکارها شناسایی / سازمان، 

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم 

 

    ایجاد محیط حمای  کااده

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم  تعداد مناسب سرویس هاي بهداشتی ایجاد 

از نظر تميز ) وضعيت مناسب سرویس بهداشتی

 (در دسترس بودن سرویس بهداشتی فرنگی -بودن

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم 

مورد لزوم در  حفاظت فرديفراهم كردن وسایل 

 سازمان

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم 

 

    آموزش و مداخالت فردی

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

فيزیکی،  خطر عواملدر مورد  اطالع رسانی

معرفی در سازمان از طریق  شيميایی و ارگونومی

سایت آواي سالمت، ) رسانه هاي آموزشی مناسب

).... 

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

رسانه هاي  آموزشی یا دستورالعمل  یا توزیع تهيه

 فيزیکی، شيميایی و ارگونومیعوامل در  مورد  ها

مانند استانداردهاي ارگونومی و مقدار مجاز عوامل 

 ( خطر شيميایی و فيزیکی

 كوچك -متوسط -بزرگ  دوم 

تشکيل گروه هاي آموزشی و آموزش توسط 

و  مثال از وزارت بهداشت) آموزش دهنده مهمان

براي پيشگيري از  (دانشگاه هاي علوم پزشکی

 حوادث

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 
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پرفشاری خون ، چربی و قند باال،  و غربالگری های سرطانهای مهم )خطرسنجی قلبی  حیطه  

    :سازمانی رهبری و  مدیری 

 سازمان هدف اولویت توضیحات   فعالیت

خطرسنجی قلبی و غربالگري هاي " كميته تشکيل

  "مهم

 شوراي سالمت سازمان زیر نظر

 نيستنفر نياز  51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 بزرگ دوم

ي فرصتهاي اجرا در مورد نظرات كاركناندریافت 

 خطرسنجی قلبی و غربالگري هاي مهم در سازمان

 شناسایی شده   اجراي راهکارهايو 

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم هم اندیشی یابرگزاري جلسه از طریق 

كاركنان براي شركت در  فعاليتهاي ترغيب كننده

خطرسنجی قلبی و غربالگري هاي مهم توسط 

 مدیران

ارسال نامه، برگزاري جلسه، برگزاري نمایشگاه سالمت، 

... 

 نفر نياز نيست 51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 متوسط -بزرگ  سوم

براي ارتقاي ی سازمانخارج جلب حمایت 

 خطرسنجی قلبی و غربالگري هاي مهم 

تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی جهت استفاده : مثال

 ...از كارشناسان سالمت، 

 نفر نياز نيست 51این فعاليت در ادارات كمتر از 

 متوسط -بزرگ  سوم

 

    ایجاد محیط حمای  کااده

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

سکته هاي   خطر سنجیمروج  پوسترهاينصب 

 مهم بيماریهاي هاي غربالگريمغزي و قلبی و 

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

 

    آموزش و مداخالت فردی

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

  خطر سنجیجهت  امکان ویزیت توسط كارشناسفراهم كردن 

 مهم بيماریهاي غربالگري  هايمغزي و قلبی و سکته هاي 

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

مغزي قلبی و سکته هاي   سنجیخطر اطالع رسانی در مورد 

 رسانه هاي آموزشی مناسبمعرفی غربالگري هاي مهم از طریق 

 و نحوه تفسير آزمایشات  ....(سایت آواي سالمت، )

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

پمفلت، بروشور، )سازمان  رسانه هاي  آموزشی خاص و توزیع تهيه

خطر سنجی سکته  یا دستورالعمل ها در حيطه ...(فيلم آموزشی، 

 مهمبيماریهاي غربالگري هاي  مغزي و قلبی و هاي

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

 آموزش دهنده مهمانتشکيل گروه هاي آموزشی و آموزش توسط 

مورد در  (یا دانشگاههاي علوم پزشکی مثال از وزارت بهداشت)

بيماریهاي  غربالگري هاي  مغزي و قلبی و خطر سنجی سکته هاي

 مهم

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

امکان استفاده از خدمات مناسب پزشکی در افراد فراهم كردن 

( دیابت، فشار خون، كلسترول باال)با ریسك باال  شناسایی شده

 glucose testبخصوص در دیابتی ها از جهت فراهم كردن 

strip و سرنگ انسولين) 

 كوچك -متوسط -بزرگ  سوم 
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  "و نشانه های بیماریهای مهم آشنایی با عالئم"حیطه 

    :سازمانی رهبری و  مدیری 

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

براي آشنایی كاركنان  یسازمانخارج جلب حمایت 

 در مورد بيماریهاي مهم

 ....(دعوت كارشناس از دانشگاه هاي علوم پزشکی)

 

 كوچك -متوسط –بزرگ  سوم

 

    ایجاد محیط حمای  کااده

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    آموزش و مداخالت فردی

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

عالئم و نشانه هاي بيماریهاي "اطالع رسانی در 

 معرفی رسانه هاي آموزشی مناسباز طریق  "مهم

 ....(سایت آواي سالمت، )

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

سازمان  هاي  آموزشی خاصرسانه  یا توزیع  تهيه

یا دستورالعمل  ...(پمفلت، بروشور، فيلم آموزشی، )

 "عالئم و نشانه هاي بيماریهاي مهم" ها در حيطه

 ...(پمفلت، بروشور، فيلم آموزشی، )

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

تشکيل گروه هاي آموزشی و آموزش توسط 

در  (مثال از وزارت بهداشت) آموزش دهنده مهمان

 "عالئم و نشانه هاي بيماریهاي مهم" مورد 

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 
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 دارومکمل غذایی یا  ،بیماریهای قابل پیشگیری با واکسنحیطه 

    :سازمانی رهبری و  مدیری 

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

بيماریهاي  در مورد خارج سازمانی جلب حمایت

 قابل پيشگيري با واكسن، مکمل غذایی و یا دارو

 ....(دعوت كارشناس از دانشگاه هاي علوم پزشکیمانند 

 

 كوچك -متوسط –بزرگ  سوم

 

    ایجاد محیط حمای  کااده

 سازمان هدف اولویت توضیحات فعالیت

-    

 

    آموزش و مداخالت فردی

 هدفسازمان  اولویت توضیحات (فعالیت

واكسيناسيون افراد طبق برنامه  "اطالع رسانی در 

) و سالمت مسافران و كموپروفيالكسی  "كشوري 

از طریق معرفی رسانه هاي ( پيشگيري با دارو

 ....(سایت آواي سالمت، ) آموزشی مناسب

 كوچك -متوسط -بزرگ  اول 

سازمان  رسانه هاي  آموزشی خاصیا توزیع تهيه 

یا دستورالعمل ...( پمفلت، بروشور، فيلم آموزشی، )

واكسيناسيون افراد طبق برنامه  " ها در حيطه

   "كشوري و سالمت مسافران و كموپروفيالكسی 

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم 

تشکيل گروه هاي آموزشی و آموزش توسط 

واكسيناسيون  "در مورد   آموزش دهنده مهمان

ه كشوري و سالمت مسافران و افراد طبق برنام

 "كموپروفيالكسی 

 طریق وزارت بهداشت ازبراي مثال 

 

 كوچك -متوسط –بزرگ  دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 




