
 :بهداشت خانواده پرسنل شرح وظايف

 

 كارشناس مسئول واحد تغذيه،جمعيت و سالمت خانواده
 مشاركت دربرنامه ريزي هاي اجرايي وارائه طريق مناسب با شرايط منطقه اي 
  تشكيل وشركت در جلسات ،كميسيون ها ،كميته هاي فني وتخصصي بهداشت خانواده به منظور برنامه ريزي وبحث درزمينه حل مسائل

 ومشكالت 
 موجود وارائه نظرات مشورتي وتخصصي 
 تدوين وپيشنهاد پروژه هاي آموزشي ،اجرايي ومشاركت دراجراي آنها 
 وتهيه استانداردهاوضوابط بهداشتي وتغذيه اي تطبيق دستورالعمل هاي كشوري با شرايط محلي 
 بهره گيري ازاطالعات وآمارهاي حياتي ،بهداشتي ،اجتماعي واقتصادي دربرنامه ريزي هاي منطقه اي 
 نظارت مستقيم برنحوه انجام كار واعمال استانداردهاوضوابط ابالغ شده درواحدهاي تحت پوشش 
 شاركت سازمانها ،نهاد ها ،موسسات وجامعه درسطح اجرايي وپيشبرد اهداف برنامه هاي تالش براي دستيابي به روش هاي مناسب جلب م

 واحد
 پايش وارزشيابي برنامه هاي اجرايي تحت پوشش وگزارش نارسايي ها وتنگناها همراه با پيشنهاد وراه حل 
 تهيه برنامه هاي آموزشي حين خدمت بهداشت خانواده جهت رده هاي مختلف 
 اوم با ساير واحدهاي بهداشتي درراستاي اهداف واحدهمكاري موثر ومد 
 تهيه وتنظيم گزارش ازنحوه عملكرد وپيشرفت برنامه ها ،ارائه آن به مسئوالن ذيربط 

 

 مادران سالمت برنامه كارشناس
 نظارت بر كميت و كيفيت برنامه هاي اجرايي مراكز بهداشتي درماني در حوزه سالمت مادران 
  امتيازات پزشكان خانواده بر اساس چك ليست اختصاصي بيمه روستاييپايش وجمع بندي 
 تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به عملكرد واحدهاي تابعهدر برنامه سالمت مادران 
 (ستاد ومراكز) تهيه و تدوين برنامه عملياتي سالمت مادران 
 شركت در جلسات وكميته هاي مرگ و مير مادران 
 وه عملكرد و پيشرفت در برنامه مادران و ارائه به مسئول واحد سالمت خانوادهتهيه و تنظيم گزارش از نح 
 هماهنگي و همكاري مداوم با ساير واحدهاي بهداشتي 
 ارسال دستورالعملهاي الزم در زمينه اجراي مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران 
 داشت خانواده ، و بهورزانتحت پوشش در شهرستان)نظارت بر عملكرد پرسنل بهداشت خانواده (كارشناس و كاردان ماما،به 
 تهيه شاخصهاي بهداشتي مربوط به برنامه مادران به تفكيك مراكز و مقايسه شاخصهاي بهداشتي شهرستان 
 بازديد از خانه هاي بهداشت و پايگاهها ومراكز بهداشتي درماني برا ساس چك ليست اختصاصي برنامه 
 شي مختلف متناسب با نيازهاي شهرستان در سطوح مختلف ماما ، پزشك ، كاردان و كارشناسبرگزاري كارگاه و كالسهاي آموز 
 هماهنگي جهت تامين و توزيع فرم هاي مراقبتي و دفاتر مربوط به اجراي برنامه سالمت مادران 
 پيگيري مادران باردار مهاجرت كرده و پرخطر 
 تي ،ماما ،پزشك )آموزش نيروهاي بدو استخدام (كاردان يا كارشناس بهداش 

 سالمندان سالمت برنامه كارشناس



 شاغل بهورزان و ،پزشكان مراقبين جهت آموزشي هاي كارگاه و كالس برگزاري 
   تفكيك  به سالمندي دوره در سالم زندگي شيوه و سالمندان يافته ادغام مراقبتهاي برنامه به  مربوط بهداشتي شاخصهاي  تهيه 

 بهداشت هاي خانه و مراكز،پايگاهها
  در  شده  ارايه  خدمات  كيفيت و  كميت بر نظارت  و پوشش  تحت درماني بهداشتي مراكز و پايگاهه و بهداشت هاي خانه از بازديد  انجام 

 برنامه ليست چك براساس بهورزان و بهداشتي كارشناسان و كاردانها فعاليتهاي پايش و محيطي سطوح
  بهداشتي كاردان و كارشناس ماما، پزشك،(  استخدام بدو نيروهاي آموزش( 
   سالمندان برنامه در نياز مورد آموزشي هاي رسانه تهيه 
  ادغام برنامهمراقبتهاي( فصلي صورت به  ارسال آمارهاو بندي جمع و درماني بهداشتي مراكز از ارسالي آمارهاي آوري جمع 

 بهداشتي معاونت به ماهه شش)  سالم زندگي شيوه برنامه( آمار وارسال نيزفصلي آموزشي وفعاليتهاي)  يافتهسالمندان
   تابعه واحدهاي به الزم خوراند پس ارائه و شده آوري جمع اطالعات تحليل و تجزيه 
  سالمندان به  مربوط  هاي برنامه  زمينه در  اجرايي  هاي مشي خط و  اهداف تعيين و ريزي برنامه و بررسي 
   آن ارائه و ها برنامه پيشرفت و عملكرد نحوه از گزارش تنظيم و تهيه و  ها برنامه  عملكرد به  مربوط اطالعات ارزشيابي و تحليل و تجزيه 

 مربوطه مسئولين به
   آينده هاي ريزي برنامه در آن از گيري بهره و برنامه در موجود هاي داده و اطالعات نگهداري 
   سالمندي سالمت برنامه اهداف پيشبرد و ريزي برنامه منظور به نهادها  ، موسسات ، سازمانها با هماهنگي و همكاري 
   ستادي واحدهاي ساير با مداوم و موثر همكاري 
 برنامه زمينه در نظر تبادل و وبحث ريزي برنامه منظور به خانواده بهداشت درجلسات شركت 
  ضوابط براساس آموزشي هاي دوره وبرگزاري كاركنان آموزش اولويت تعيين 
  سالمندي سالمت ملي هفته بزرگداشت جهت الزم اقدام و هماهنگي و همكاري 
   محيطي واحدهاي و تابعه شهرستانهاي سطح در....  و اجرايي ، آموزشي هاي فعاليت ارزشيابي و پايش ، نظارت 
  سالمندان يافته ادغام مراقبتهاي و سالم زندگي شيوه بهبود برنامه خصوص در درماني بهداشتي نيروهاي بازآموزي و آموزش  

 )سما-سبا ايراني ومردان بانوان سالمت-شايع هاي سرطان(ميانساالن سالمت عملياتي برنامه تهيه   
 بهداشت هاي خانه و مراكز،پايگاهها تفكيك  به ميانساالن برنامه به  مربوط بهداشتي شاخصهاي  تهيه 
 در  شده  ارايه  خدمات  كيفيت و  كميت بر نظارت  و پوشش  تحت درماني بهداشتي مراكز و ،پايگاهها بهداشت هاي خانه از بازديد  انجام 

 بهورزان و بهداشتي كارشناسان و كاردانها فعاليتهاي پايش و محيطي سطوح
 بهداشتي كاردان و كارشناس ماما، پزشك،(  استخدام بدو نيروهاي توجيه( 
 ميانساالن برنامه در نياز مورد آموزشي هاي رسانه تهيه 
 بهداشتي معاونت به) ميانساالن برنامه( فصلي صورت به  ارسال آمارهاو بندي جمع و درماني بهداشتي مراكز از ارسالي آمارهاي آوري جمع 
 تابعه واحدهاي به الزم خوراند پس ارائه و شده آوري جمع اطالعات تحليل و تجزيه 
 ميانساالن  به  مربوط  هاي برنامه  زمينه در  اجرايي  هاي مشي خط و  اهداف تعيين و ريزي برنامه و بررسي 
  آن ارائه و ها برنامه پيشرفت و عملكرد نحوه از گزارش تنظيم و تهيه و  ها برنامه  عملكرد به  مربوط اطالعات ارزشيابي و تحليل و تجزيه 

 مربوطه مسئولين به
 آينده هاي ريزي برنامه در آن از گيري بهره و برنامه در موجود هاي داده و اطالعات نگهداري 
 ميانساالن سالمت برنامه اهداف پيشبرد و ريزي برنامه منظور به نهادها  ، موسسات ، سازمانها با هماهنگي و همكاري 
 ستادي واحدهاي ساير با مداوم و موثر همكاري 
 برنامه زمينه در نظر تبادل و وبحث ريزي برنامه منظور به خانواده بهداشت درجلسات شركت 
 ضوابط براساس آموزشي دورههاي وبرگزاري كاركنان آموزش اولويت تعيين 
 كاركنان جهت آموزشي كارگاههاي برگزاري جهت هماهنگي و بيني پيش 



 

 شير مادرترويج تغذيه با برنامه  كارشناس
 مادر شير با تغذيه ترويج ساالنه عملياتي برنامه تهيه 
 شهرستان درسطح كاركنان توسط شده تهيه وموادآموزشي مطالب بر نظارت 
  واتخاذ درشهرستان شيرمادر با تغذيه موجود اطالعات آخرين براسال شهرستان كودك دوستدار بيمارستان موجود وضعيت تعيين 

 ارتقا براي الزم سياستهاي
  بيمارستاني هاي كميته توسط الزم واطالعات وپيگيري پايش آخرين براساس شهرستان دوستداركودك بيمارستان موجود وضعيت تعيين 

 موجود وضعيت ارتقا درجهت
 شده انجام پايشهاي وبررسي مجدد ارزيابي ازطريق  بهداشتي معاونت به نتايج وارسال دوستداركودك بيمارستان برنامه براجراي نظارت 

 بيمارستان توسط
 اجرايي درواحدهاي مادران وآموزش برنامه دراجراي برعملكردكاركنان نظارت  
 ها وداروخانه وسازمانها ادارات درسطح شيرمادر با تغذيه ترويج برنامه پايش ازطريق نظارت 
 شهرستان نياز مورد مصنوعي شير قوطي و كوپن درخواست تنظيم و برآورد 
 شده آوري جمع اطالعات گزارش براساس مناسب ومداخالت راهكارها وارائه شيرمصنوعي ومصرف برتوزيع نظارت 
  دانشگاه بهداشتي معاونت به اقدامات گزارش ارسال و شيرمادر جهاني هفته مراسم وبرگزاري ريزي برنامه 
  صورتجلسه ارسال و مادر شير با تغذيه ترويج شهرستاني كميته برگزاري جهت هماهنگي 

 

 كارشناس برنامه سالمت كودكان ونوزادان
 تهيه برنامه عملياتي ساليانه كودكان 

  برنامه ريزي و تنظيم كارگاههاي آموزشي برنامه كودكان 

 مانا)  نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه كودكان (كودك سالم ـ 

 پايش پزشك براساس چك ليست برنامه 

 محاسبه شاخصهاي بهداشتي برنامه كودكان 

 آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ در زمينه برنامه كودكان 

 پوستر ـ بروشور و پمفلت آموزشي كودكان  تهيه مطالب آموز شي ـ 

  سال 2برآورد ميزان مكمل آهن و مولتي ويتامين جهت كودكان زير 

  برنامه ريزي جهت بزرگداشت ساليانه هفته جهاني كودك 

  جهاني كودك جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته برون بخش و درونبخشهماهنگي با واحدهاي 

 تهيه گزارش فعاليتهاي انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتي 

 نظارت بر تهيه و توزيع اقالم دارويي ومكملهاي مربوط به برنامه كودكان 

 نظارت بر تهيه و توزيع تجهيزات مربوط به برنامه كودكان 

  كودكانهماهنگي با مراكز تابعه و معرفي پرسنل جهت گذراندن كليه كارگاههاي آموزشي بر نامه 

 

 

 



 برنامه باروري سالم كارشناس
  تهيه برنامه عملياتي باروري سالم 
   بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف و خط مشي هاي اجرايي در زمينه بهداشت خانواده و در قالب سياستهاي وزارت بهداشت ، درمان و

 آموزش پزشكي 
 مسئولينارايه به و تجزيه و تحليل آمار/اطالعات و شاخص ها و جمع آوري و تهيه شاخص هاي برنامه 
 مسئولين ارايه به  و پيشرفت برنامه وگزارش عملكرد  تهيه 
  برنامه رسانه و مواد آموزشي و كمك آموزشي  تهيه و توزيع 
   همكاري و هماهنگي و اقدام الزم جهت بزرگداشت هفته ملي جمعيت    
   براساس دستورالعمل هاي مربوطه برگزاري كميته هاي توبكتومي /تنظيم و ارسال صورتجلسات 
 نظارت بر  و   دوره اي ازواحدهاي سالمت تابعه اعم از مراكزخدمات جامع سالمت،پايگاه هاي سالمت و خانه هاي بهداشتپايش  انجام

 پزشكان و ،مراقبين سالمت/مامابهورزان ارايه شده در سطوح محيطي و پايش كميت و كيفيت خدمات
 مراكز خدمات جامع مورد نياز مراكز مشاوره حين ازدواجو اقالم پيشگيري از بارداري تجهيزات /لوازم  تامينآورد ، تهيه و رب ،

فرزندآوري و پيشگيري از بارداري  ،هاي باروري سالماجراي دستورالعمل سالمت،پايگاه هاي سالمت و خانه هاي بهداشت در راستاي 
  پرخطر

  تعيين اولويت آموزش كاركنان وبرگزاري دورههاي آموزشي  نيازسنجي و 
 ( پزشك، ماما، كارشناس و كاردان بهداشتي) جديد الورودنيروهاي  آموزش بدو خدمت 
  و بهورز ( پزشك، ماما، كارشناس و كاردان بهداشتينيروهاي بهداشتي درماني  ضمن خدمتآموزش( 
  جهت دانشجويان، افراد تحت پوشش كميته امداد ، دانش آموزان دبيرستاني ،  آموزشي باروري سالمهماهنگي جهت برگزاري جلسات

 ..... اعضاي بسيج خواهران ، كارمندان آموزش و پرورش
 اطالعات و تهيه فايل هاي نهايي بندي  و جمع تابعهو بيمارستان  كليه واحدهاي بهداشتيماهيانه از آمارهاي و بررسي  جمع آوري/ 

  به معاونت بهداشتي فصلي ارسال بطور ماهانه وآمارفعاليت مراكز محيطي 
  تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده و ارائه پس خوراند الزم به واحدهاي تابعه 
  و ارسال به معاونت بهداشتي  و بطور فصلي  برآورد و درخواست اقالم مورد نياز شهرستان در ابتداي هر سال  
 همكاري و هماهنگي با سازمانها ، موسسات ، نهادها به منظور برنامه ريزي و پيشبرد اهداف برنامه باروري سالم 
   شركت در جلسات و كميسيونها و كميته هاي فني و تخصصي بهداشت خانواده به منظور برنامه ريزي و بحث و تبادل نظر در زمينه حل

 در زمينه هاي مختلفمداخالت مشكالت موجود و ارائه يل و مسا
  نگهداري ضوابط ، اطالعات و داده هاي موجود در برنامه و بهره گيري از آن در برنامه ريزي هاي آينده 
 انجام مكاتبات و پيگيري اجراي مداخالت ابالغي معاونت بهداشتي 
  هاي مورد نيازدر اجراي طرحها و برنامه  همكاري با ساير واحدهاي ستادي                         

 
 
 
 
 
 
 



 كودكان مرگ مراقبت نظام برنامه كارشناس
 ساليانه عملياتي برنامه تهيه  
 و احياء( برنامه آموزشي كارگاههاي تنظيم(... 
 برنامه اجراي زمينه در محيطي واحدهاي پرسنل برعملكرد نظارت  
 برنامه شاخصهاي محاسبه  
 ستادي ـ محيطي پرسنل آموزش  
 آموزشي پمفلت و بروشور ـ پوستر ـ  آموزشي مطالب تهيه  
 ماهه 1-59 كودكان مرگ كميته در عضويت 
  كودكان مرگ هاي كميته تشكيل جهت هماهنگي  
 متبوع وزارت پرتال در آماري اطالعات ورود 
 ماهه 1-59 كودكان مرگ موارد شده تكميل فرمهاي آوري جمع 
  بهداشتي معاونت به پوشش تحت منطقه در ماهه 1-59 كودكان مرگ گزارش ارسال  
 بهداشتي معاونت به ارسال و شده انجام فعاليتهاي گزارش تهيه 
 نوزادان مير و مرگ كميته در عضويت 
 كودكان مرگ پيشگيرانه مداخالت اجراي 
 پوشش تحت بيمارستان از پايش انجام 
 كودكان مرگ موارد پرسشگري 

 
 
 

 بهبودتغذيه جامعهكارشناس     
 آموزش وباز آموزي كليه كار كنان بهداشتي (پزشك ، كاردان ، كارشناس و بهورز)در خصوص پايش رشد ، تغذيه تكميلي واختالل رشد 
 انحراف  -3، زير  97در موارد اختالل رشد، باالي صدك   مشاوره مادران ارجاعي از مراكز بهداشتي درماني ،پايگاهها وخانه هاي بهداشت

 3و زير صدك   معيار
 آگاهي جامعه (مادران،رابطين بهداشتي،رابطين ادارات،كميته امداد،نهضت سواد آموزي و مربيان مهد   برگزاري كالس آموزشي جهت ا رتقاء

 كودكهاي وابسته به بهزيستي)
  سال و طراحي مداخالت تغذيه اي جهت ارتقاء وضعيت سالمت كودكان 8سال و زير  6سني زير بررسي آماري ميزان سوء تغذيه در گروه 
 اجراي طرح يك وعده غذاي گرم در مهد روستا ها با همكاري بهزيستي به منظور كاهش تعداد كودكان دچار اختالل رشد و سوء تغذيه 
 (ره) جهت كاهش تعداد كودكان دچار اختالل رشد و سوء تغذيهمشاركتي با همكاري كميته امداد امام خميني  -اجراي طرح حمايتي 
 تهيه و تدوين برنامه عملياتي تغذيه 
 (...پزشك،كارشناس،كاردان و) توجيه نيروهاي بدو ورود 
 پايش برنامه براساس چك ليست نظارتياز مراكز،پايگاهها و خانه هاي بهداشت 

 آناليز چك ليست پايش برنامه بصورت سه ماهانه 

  پزشك براساس چك ليست برنامهپايش 

 وظايف در برنامه مادران شرح 
 آموزش كاركنان بهداشتي در زمينه تغذيه دوران بارداري و شيردهي 
 و بارداري دوران در تغذيه و  مشاوره مادران باردار و مراجعيني كه جهت مراقبت هاي پيش از بارداري مراجعه مي كنند در زمينه تغذيه سالم 

 شيردهي
  ميزان سوء تغذيه ، وزن گيري نامطلوب ،بررسيBMI  باردار مادران در خوني كم و نامطلوب  



 آموزش جهت ارتقاء آگاهي مردم و زنان باردار در زمينه تغذيه دوران بارداري 

 شرح وظايف در برنامه تغذيه نوجوانان،جوانان و مدارس 
 وانان تهيه مطالب آموزشي در زمينه تغذيه دانش آموزان ، نوجوانان وج 
 همكاري با آموزش و پرورش جهت اجراي طرح آهن ياري هفتگي و مكمل ياري ويتامينD  در دختران دبيرستاني و آموزش ا ولياي مدارس و

 خانواده ها در زمينه كم خوني و عوارض ناشي ازآن

 شرح وظايف در برنامه سالمندان و ميانساالن 
 و برنامه مكمل ياري آموزش كاركنان بهداشتي در خصوص تغذيه سالمندان 
 تهيه متون آموزشي جهت ارتقاء آگاهي جامعه 

 شرح وظايف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه و بهبود شيوه زندگي 
 برگزاري جلسات و برنامه هاي آموزشي جهت كاركنان بهداشتي در خصوص مطالب كار بردي تغذيه اي 
  زمينه مصرف صحيح روغنآموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در 
 برگزاري كالس آموزشي در سطوح مختلف در زمينه مصرف صحيح روغن 
 طراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه 

 شرح وظايف در برنامه بحران و امنيت غذايي 
 رايط بحران،تغذيه گروههاي آسيب پذير تهيه وتدوين مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در ش

 ،نيازمنديهاي تغذيه اي بحران بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از معاونت بهداشتي 
  پيگيري اجراي استراتژيك تغذيه در بحران پس از ارسال برنامه توسط معاونت بهداشتي 
 تاري مناسب در جهت بهبود شيوه زندگي آموزش مستمر تغذيه براي خانواده هاي فقير به منظور ايجاد تغييرهاي رف 
  آموزش رده هاي بهداشتي به منظور ارتقاء فرهنگ و سوادتغذيه اي خانوارهاي فقير 
 طراحي مداخله هاي تغذيه اي به منظور حمايت از گروه هاي آسيب پذير با همكاري بخش هاي ذيربط 
 د يدشرح وظايف در بر نامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبو 
  ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي از معاونت بهداشتي  10-8هماهنگي الزم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 
  برنامه آموزشي پرسنل وبازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص پيشگيري و اختالالت ناشي از كمبود يد 
 طق روستايي در زمينه مصرف نمك يد دار به طور مستمرنظارت بر فعاليت بهورزان در منا 
 بررسي سنجش نمك يددار تصفيه شده در مدارس روستايي 
 شرح وظايف دربرنامه مكمل ياري آهن 
 كمل آهن در گروههاي در معرض م مصرفي دوز ميزان بيماري، عوارض و علل  آموزش رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه كم خوني فقر آهن

 خطر(كودكان زير دو سال، مادران باردار،دختران دبيرستاني و ساير افراد كم خون) 
 آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه كم خوني فقر آهن 

 
 


