
 

 :معرفي واحد
 منابع ، انساني منابع تأمين و داشته عهده بر را محيطي و ستادي واحدهاي كليه پشتيباني و حمايت وظيفه شبكه گسترش
 شوند مي اجرا واحد اين نظر تحت كه متنوعي هاي برنامه پذيرد. مي صورت واحد اين توسط ها زيرساخت و تجهيزات فيزيكي،
 گسترش و طرح عمراني، هاي پروژه فيزيكي، منابع استاندارد بهبود بهورزي، امور روستايي، بيمه و خانواده پزشك از: عبارتند

 واحد اين مهم وظايف از يكي خصوصي. بخش به واگذاري و برونسپاري انساني، نيروي نظارت، و پايش مردمي، مشاركت جلب شبكه،
 بهداشت هاي خانه و سالمت هاي پايگاه ، جامعه سالمت مراكز شامل درماني بهداشتي خدمات دهنده ارائه مراكز توسعه و بسط

 مي كشوري تقسيمات ونوع جغرافيايي پراكندگي ، جمعيت مولفه سه گرفتن نظر در با و گسترش و طرح مقررات و ضوابط براساس
 از پشتيباني كل در و شده ياد مراكز فيزيكي فضاي سازي استاندارد و پزشكي و اداري تجهيزات تعمير و تامين همچنين . باشد

 .باشد مي برنامه اين فعاليتهاي مهمترين از مردم به درماني بهداشتي خدمات ارائه جهت محيطي واحدهاي

 :پرسنل گسترش شرح وظايف

 وظايف كلي واحد گسترش
 وروستايي شهري سالمت جامع خدمات مراكز سالمت، پايگاه بهداشت، خانه نظير جديد درماني و بهداشتي واحدهاي ايجاد و اندازي راه 

 شبكه گسترش طرح برابر
 درماني بهداشتي واحدهاي احداث بندي اولويت 
 گسترش هاي نامه آئين و ضوابط با مطابق بهداشتي واحدهاي احداث  يا ايجاد براي يابي مكان 
 گسترش طرح ضوابط اساس بر قرارداد يا نامه تفاهم قالب در خصوصي بخش مشاركت با بهداشتي واحدهاي ايجاد 
 اعتبارات وصول خصوص در پيگيري و نياز مورد اعتبار برآورد همراه به بهداشتي واحدهاي تجهيزات و تعميرات بندي اولويت 
 شده بيني پيش تجهيزات و تعميرات اولويت ترتيب به اعتبارات كرد هزينه جهت هماهنگي 
 طرح در الزم تغييرات و اصالح وپيشنهاد بهداشتي واحدهاي وپوشش فني امكانات با منطقه جغرافيايي،جمعيتي شرايط وتطبيق بررسي 

 واحدها تبديل ويا گسترش
 انساني نيروي تأمين و جذب در تالش و پوشش تحت جمعيت به سالمت خدمات ارائه جهت نياز مورد انساني نيروي نياز بيني پيش 
 از شده ابالغ استانداردهاي اساس بر واحدها  نياز با متناسب نيرو توزيع و سالمت خدمات كننده ارائه واحدهاي مراجعين سرانه بررسي 

 بهداشت وزارت سوي
 پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمول نيروهاي توزيع و تأمين 
 غيره و ستادي كارشناسان ـ كاردان مختلف هاي رده خدمت حين زآموزي با و آموزشي هاي برنامه اجراي و تدوين 
 درماني و بهداشتي واحدهاي نياز مورد اداري و فني تجهيزات توزيع و تامين نياز، برآورد 
 مشكالت رفع جهت در تالش و شبكه سيستم در موجود مشكالت و ها نارسائي تنگناها، گزارش و بررسي 
 بين الزم هماهنگي ايجاد همچنين و شبكه سيستم در جديد درماني و بهداشتي خدمات ادغام جهت ستادي واحدهاي ساير با همكاري 

 درماني و بهداشتي ي واحدها
 شبكه سيستم در درماني و بهداشتي جاري هاي برنامه اجراي در هماهنگي و همكاري 
 موجود درماني و بهداشتي هاي واحد نياز مورد منابع توزيع در نظارت و نيازها هاي اولويت تعيين 
 گسترش و طرح ضوابط اساس بر نياز مورد مناطق در موجر با قرارداد عقد با استيجاري بهداشتي واحدهاي تامين 
 دانشگاه از استيجاري واحدهاي وديعه جهت الزم اعتبار تامين جهت هماهنگي 
 محيطي و ستادي واحدهاي ساليانه عملياتي برنامه اجراي و تدوين بر نظارت و هماهنگي 
 ،محيطي واحدهاي از پايش برنامه اجراي و تدوين از گيري گزارش و ارزيابي ريزي، برنامه هماهنگي 
 سالمت خيرين سازماندهي و مردمي هاي مشاركت جلب جهت ريزي برنامه و هماهنگي 
 بهداشتي ريزي برنامه در آنها مشاركت جلب منظور به جامعه سالمت در موثر ارگانهاي و سازمانها با مستمر ،هماهنگي ارتباط برقراري 



 - سالمت هاي پايگاه و روستايي و شهري جامعه مراكزسالمت در سالمت داوطلبان برنامه اجراي جهت ريزي برنامه 
 - سالمت داوطلبان عملي و اجتماعي و علمي مهارتهاي دانش افزايش جهت ريزي برنامه  
 توزيع و جذب جمله از شهرستان سطح در برنامه اجراي كار سازو سازي فراهم و خانواده پزشك و روستايي بيمه برنامه اجراي بر نظارت 

 تفاهم و اجرايي دستورالعمل سازي محقق آن، موقع به پرداخت پيگيري و سالمت تيم حقوق محاسبه استانداردها، با متناسب انساني نيروي
 روستايي بيمه نامه

 ،ايشان عملكرد بر نظارت و بهداشت هاي خانه در بهورزان توزيع و آموزش جذب 

 

 گسترشكارشناس مسئول واحد 
 بهداشتي واحدهاي هماهنگي و بهداشتي خدمات ادغام و درماني بهداشتي واحدهاي گسترش طرح ضوابط اجراي بر نظارت 
 شده بيني پيش اهداف تحقق درصد ماهه6 ارزيابي و فعاليتها موقع به اجراي بر نظارت و عملياتي جامع برنامه تدوين و تهيه 
 منطقه در شده ايجاد جمعيتي و جغرافيايي ، سياسي تغييرات به توجه با گسترش طرح بازنگري و مطالعه 
 مديريت به الزم پيشنهادات ارائه و سالمت خدمات برونسپاري امكان بررسي 
 واحدها بين الزم هماهنگي ايجاد و شبكه نظام اساس بر محيطي و مياني سطوح بهداشتي واحدهاي بر نظارت و پايش فرايند بهبود 
 ارجاع نظام  و خانواده پزشك هاي برنامه اجراي بر نظارت  
 ضوابط طبق احداث براي مناسب مكان تعيين ، درماني بهداشتي واحدهاي احداث در بندي اولويت  
 ها شبكه گسترش منابع توزيع در اولويتها و نيازها وتعيين فني دفتر با بنا احداث در هماهنگي و نظارت 
 بهداشتي واحدهاي اندازي راه در نياز مورد انساني نيروي برآورد. 
 تابعه واحدهاي تعميراتي و تجهيزاتي هاي نياز برآورد اساس بر تابعه واحدهاي فيزيكي فضاي و تجهيزات استاندارد بهبود بندي اولويت 
 شبكه غيرمنقول امالك مستندسازي تقويت 
 شهرستان در ساكن جمعيت براي سالمت الكترونيك پرونده تشكيل توسعه 
 تابعه واحدهاي توسط منطقه مردم به سالمت خدمات ارائه  كيفيت و كميت بر نظارت 
 انساني نيروي توزيع و جذب بر نظارت 
 درماني بهداشتي هاي شبكه گسترش اصالح در مدت ميان و ساليانه ريزي برنامه منظور به شده آوري جمع آماري هاي داده از گيري بهره 
 ريزي برنامه جهت بهداشتي واحدهاي اولويتهاي و نيازها تعيين و بهداشتي هاي شاخص محاسبه منظور به اطالعات و آمار تحليل. 
 منطقه در بهداشتي جاري هاي برنامه با همكاري و هماهنگي. 
 خانواده پزشك و روستايي بيمه فعاليتهاي اجراي نحوه بر نظارت و خانواده پزشك استقرارتيم و برجذب نظارت 
 منطقه در مالي پشتيباني و سياسي حمايتهاي و مردمي مشاركت جلب منظور به درماني بهداشتي دستاوردهاي عرضه 
 مناسب هاي راهكار ارائه و بهداشتي موجود هاي نارسايي و تنگناها گزارش 
 بهورزان و مراكز سرپرستان ستادي، مسئول كارشناسان با مختلف جلسات برگزاري 
 جاري فرايندهاي بهبود منظور به بهداشت مركز داخلي هاي كميته و جلسات در شركت 
  نياز حسب بر كاركنان خدمت ضمن آموزش و خدمت بدو آموزش 

 
 
 
 
 
 



 عمراني هاي پروژه و  استاندارد بهبود كارشناس
 يكي بهداشتي واحدهاي تجهيز و ،تعمير ساخت فيزيكي، ،بهبوداستانداردمنابع خدمات ارائه كيفيت در فيزيكي فضاهاي اهميت به توجه با 

 دريافت پيگيري و بيني پيش بنابراين دهد مي اختصاص خود به را منابع از مهمي بخش  كه باشد مي شبكه گسترش گروه اولويتهاي از
 خاصي اهميت از عملياتي هاي برنامه در واحدها نگهداري و تجهيز تعمير، ، عمراني هاي پروژه اجراي براي مختلف منابع از اعتبارات
 . گيرد مي انجام تخصيصي اعتبارات به توجه با و گسترش طرح براساس كه بوده برخوردار

 بهبود موجب كه اين بر عالوه الزم، اعتبارات هنگام به دريافت و عمراني هاي پروژه و تعميراتي تجهيزاتي، نيازهاي موقع به بيني پيش 
 مي جلوگيري آنها ونگهداري حفظ در اهمال دليل به موجود منابع رفت هدر از شود مي مردم به سالمت خدمات ارائه كميت و كيفيت

 . نمايد
 و نوسازي به اقدام 93 سال از كريم رباط بهداشت مركز ، مالي منابع مطلوب نسبتاً تأمين و سالمت نظام تحول طرح اجراي به عنايت با 

 خانه 9 تعداد راستا اين در نموده خود مصوب گسترش طرح طبق جديد واحدهاي اندازي راه و ساخت و فرسوده واحدهاي بهسازي
 سالمت جامع خدمات مركز 2 ، شهري جامعه سالمت مركز دو و شده ساخته روستايي مركز3 و شهري مركز 2 سالمت، پايگاه 8 ، بهداشت
 واحدهاي% 100 سالمت تحول طرح اعتبارات تخصيص با نيز تجهيزات تأمين زمينه در. اند شده بهسازي بهداشت خانه يك و روستايي

 شيوه بهبود برنامه خصوص در درماني بهداشتي نيروهاي بازآموزي و آموزش .اند شده استاندارد بهبود روستايي واحدهاي% 80 و شهري
  سالمندان يافته ادغام مراقبتهاي و سالم زندگي

 سالمت خيرين و  مردمي مشاركت جلبكارشناس 
 درحال سالمت هاي پايگاه و مراكز  در محله سالمت داوطلب   400از بيش  كريم رباط شهرستان مردمي،در مشاركت جلب برنامه زمينه در 

 برنامه آموزشي كارگاه در شركت از پس خانواده بهداشت پرسنل از نفر يك مركز هر در كه.  باشند مي پوشش تحت واحدهاي با همكاري
 رابطين جهت هفتگي هاي كالس برگزاري به اقدام مربوطه، هاي فصلنامه از برگرفته مطالب و موجود هاي كتابچه از استفاده با رابطين،
 ، آموزشي  هاي كالس  برگزاري شامل برنامه فوق هاي دوره داوطلبان جهت بهداشتي مناسبتهاي به باتوجه همچنين.  كند مي سالمت

.  گردد مي برگزار نمونه سالمت وتقديروتشكرازداوطلبان رابطين جشن و غذا جشنواره برگزاري ، غذايي مواد كارخانجات از بازديد ، اردو
 تحت خانوارهاي به را بهداشتي هاي پيام ، مردم آموزش جهت الزم هاي مهارت كسب و ها آموزش دريافت از پس سالمت داوطلبان

 پيگيري و گوشزد بهداشتي مسئولين به را موارد منطقه در بهداشتي مشكالت مشاهده صورت در و نموده منتقل محله مردم و خود پوشش
 .كنند مي

 
 

 نظارت و پايش كارشناس
 بهداشتي واحدهاي در اجرا قابل هاي  برنامه از بايستي نظارت و پايش ، مردم سالمت سطح وارتقائ بهداشتي اهداف به رسيدن راستاي در 

 به ضرورت،پايش به بنا موارد دربرخي ولي باشد مي فصلي صورت به  تابعه ازواحدهاي ستادي واحدهاي پايش عمده. پذيرد انجام درماني
 پايش برنامه اجراي بر نظارت و هماهنگي بندي، زمان ريزي، برنامه وظيفه.  پذيرد مي انجام ماهه شش صورت به گاه و سرزده صورت
 پايش، فني كميته در بررسي و شوندگان پايش و كنندگان پايش شكايات ، پيشنهادات ، انتقادات دريافت ستادي، واحدهاي توسط

 .باشد مي گسترش واحد عهده بر فصلي صورت به پايش كميته برگزاري

 
 
 
 



 گسترش طرح برنامهكارشناس 

 اندازي راه و ايجاد منظور به نياز مورد منابع بيني پيش و درماني بهداشتي خدمات به مردم دسترسي تامين با گسترش طرح برنامه 
 سطح ، شده ابالغ هاي دستورالعمل و ضوابط شبكه گسترش و طرح دفاتر اساس بر شده تدوين هاي برنامه پوشش و خدمات واحدهاي
 براي ريزي برنامه مبناي گسترش طرحهاي. دهد مي ارتقاء را جامعه آحاد رواني و جسمي سالمت و داده افزايش را جامعه افراد بهداشت

 شبكه در خدمات ارائه مراكز اندازي راه و ايجاد منظور به نياز مورد منابع بيني پيش و درماني بهداشتي خدمات به مردم دسترسي تامين
 سال در شده انجام بيني پيش% 90 به كريم رباط بهداشت مركز مصوب گسترش طرح طبق اكنون هم. است كشور درماني و بهداشتي هاي
 شهرك و پرند شهر در مهر مسكن هاي پروژه قرارگيري ويژه به منطقه رشد روبه جمعيت و پذيري مهاجرت به باتوجه ولي يافته دست 97

 جديد بيني پيش طبق كه است شده بهداشت وزارت تقديم تصويب جهت و تهيه فعلي جمعيتي نياز با متناسب جديد طرح آبشناسان،
 .باشد مي الزامي پرند شهر ديگردر سالمت پايگاه 2 و جديد جامعه سالمت مركز دو اندازي راه لزوم

 

 سپاري برون كارشناس
 يا احداث تملك، براي منابع نبودن جديد، واحدهاي ايجاد ممنوعيت دليل به شهرها در بهداشتي خدمات ارايه براي دولتي بخش گسترش 

 بهره براي را الزم بستر تواند مي) خدمت سپاري برون( غيردولتي بخش از خدمت خريد. است دشوار نيرو، استخدام و ساختمان خريد
 سال در كه است بهداشتي هاي شبكه اولين از يكي عنوان به كريم رباط بهداشت شبكه. كند فراهم استاندارد خدمات از جمعيت مندي
 تفاهم عقد با آن، انحالل از پس و نمود) بهارستان( آباد سلطان منطقه در خدمات برونسپاري به اقدام برونسپاري پروژه اجراي با 1385

 مجوزهاي با اكنون هم و نمود برونسپاري به اقدام شهر نسيم جمله از فيزيكي فضاي فاقد و پرجمعيت مناطق ،در خصوصي بخش با نامه
 پايگاه سه باشد مي پايگاه اندازي راه و سالمت خدمات ارائه براي ملكي واحد فاقد كه كريم رباط شهر در موجود قرارداد فرمت و قانوني

 .است نموده واگذار را فرهنگيان و وحيديه بازارك،

 
 مالكيت اسناد كارشناس

 

 ،واحدهاي شناسايي بر عالوه واحد اين. باشد مي دولتي اموال اداره و المال بيت از صيانت در مهم اصل سه نگهداري، و حراست حفظ 
 18 اخذ به موفق كنون تا و  نموده اقدام موجود مستندات بررسي و غيرمنقول اموال فهرست به نسبت 80 دهه از غيرمنقول اموال و ملكي
 . است شده موجود ملكي واحد 31 از ملكي سند

 

 پرونده الكترونيك ( سامانه هاي سيب و سينا)كارشناس 
 يك سيستم اطالعات الكترونيكي از سابقه درماني و سالمت فرد است كه قابل توسعه ، امن و قابل دسترس  پرونده الكترونيك سالمت

مي باشد. اين سهولت در دسترسي به اطالعات كامل از سابقه درماني بيمار، موجب بهبود مراقبت ، تمركز اطالعات و توسط مراكز درماني 
يك پرونده كامال محرمانه از اطالعات بهداشتي و درماني  پرونده الكترونيك سالمت .در نتيجه كاهش خطاهاي تشخيص پزشكي مي شود

اين پرونده مراقبت مستمر و با كيفيت از بيمار است. با اين كه اين سامانه توسط كليه كاركنان  شخص از بدو تولد تا زمان مرگ است. هدف
و گزارش گيري از اطالعات جامعي نظير تعداد   و واحدهاي ستادي قابل استفاده مي باشد واحد گسترش به عنوان متولي آن وظيفه كنترل

 .، ميزان رضايتمندي از ارائه خدمات و... را بر عهده داردجمعيت ثبت شده، جمعيت فعال ، درصد ثبت تلفن همراه

 



 
 انساني نيروي كارشناس

 تامين كه دارد برعهده را بهداشت بخش در كاركنان آموزي باز و آموزش نيز و انساني نيروي توزيع و تامين ، برآورد وظيفه گسترش واحد 
 اين هاي فعاليت اهم. باشد مي خدمات ارائه مراكز سازماني تشكيالت و گسترش طرح ضوابط اساس بر نيرو برآورد طريق از انساني نيروي
 :از عبارتند انساني نيروي حوزه در واحد

 طرحي استخدامي، و مأمور و انتقالي نيروهاي خدمت، خريد قرارداد طريق از نياز مورد انساني نيروي توزيع و جذب 
 بدوخدمت كاركنان آموزش هاي برنامه اجراي طريق از كاركنان مهارت و آگاهي سطح ارتقائ 
 انساني نيروي   مناسب توزيع و كاركنان فعاليت نمودن استاندارد بمنظور خدمات سنجي زمان و مراجعه سرانه تعيين 
 و  تابعهو بيمارستان  كليه واحدهاي بهداشتيماهيانه از آمارهاي و بررسي  جمع آوري.است شده خدمت خريد نيروهاي عملكرد بر نظارت

  به معاونت بهداشتي فصلي ارسال بطور ماهانه وآمارفعاليت مراكز محيطي  /اطالعات و تهيه فايل هاي نهايي بندي  جمع
  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 
   زمينه حل شركت در جلسات و كميسيونها و كميته هاي فني و تخصصي بهداشت خانواده به منظور برنامه ريزي و بحث و تبادل نظر در

 در زمينه هاي مختلفمداخالت يل و مشكالت موجود و ارائه 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 
  اجراي طرحها و برنامه هاي مورد نيازدر  همكاري با ساير واحدهاي ستادي                         

 روستايي بيمه و خانواده پزشك برنامه كارشناس
  خانه10 و  باشد مي ماما 9 و پزشك  9 داراي مجموع در كه روستايي بيمه مجري مركز  6 داراي  كريم رباط درمان و بهداشت شبكه 

 خانواده پزشك تيم توسط ها دهگردشي طي در روستا اين در بهداشتي خدمات ارائه. دارد پوشش تحت  را روستايي پايگاه 2 و بهداشت
 .گردد مي انجام

 بهورزي امور برنامه كارشناس
 بهورزان عملكرد بر نظارت و داشته عهده بر را بهورزان توزيع و آموزش جذب، جمله از هايي فعاليت گسترش واحد بهورزي امور زمينه در 

 پوشش، تحت بهورزان آموزش و پايش خصوص در سالمت تيم سازي حساس و  ،توانمندسازي فصلي پايش طريق از بهداشت هاي خانه
 تشكيل آنها، مربيان و بهورزان  ساليانه آموزي باز برنامه تهيه خصوص در ستادي واحدهاي ديگر با هماهنگي و آموزشي سنجي نياز

 مستقيم ارتباط ايجاد جهت  روستايي مركز هر بهورزان نماينده حضور با فصلي صورت به  بهداشت مركز ستاد در  بهورزي شوراي
  بهداشتي مركز در  بهورزي شوراي ،تشكيل بهورزان سواالت به وپاسخگويي كاري ابهامات و اشكاالت رفع جهت در ستادي كارشناسان

 واحد اين اقدامات مهمترين از درماني بهداشتي مركز پوشش تحت بهورزان با سالمت تيم نمودن هماهنگ جهت  فصلي صورت به درماني
 .باشد مي

  كه باشند مي ها روستا مردم به خدمت ارائه حال در مربي كاردان 6 و بهورز 23 حضور با فعال بهداشت خانه 10 تعداد   حاضر حال در 
 شاغل روستايي بيمه مراكز در خانواده سالمت تيم كارشناس 6 تعداد. نمايند مي فعاليت روستايي بيمه برنامه مجري مركز 6 پوشش تحت

 آموزش مركز فاقد  كريم رباط بهداشت شبكه. باشد مي ايشان عهده بر بهورزان آگاهي و عملكرد پايش و نظارت وظيفه كه هستند
 .هستند ديپلم مدرك باشندوداراي مي رسمي و بومي بهورزان اكثريت.باشد مي بهورزان آموزش جهت ديده دوره مربيان و بهورزي

 


