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دستورالعمل اجرایی
در برنامه ملی خودمراقبتیپزشک خانوادهتیم مشارکت 

(براساس بسته خدمت خودمراقبتی)
1نسخه 

ارتقاي سالمتدفتر آموزش و
)گروه پزشک خانوادهمرکز مدیریت شبکه (

تهیه و تدوین:
دکتر فاطمه سربندي
دکتر آتوسا سلیمانیان

دکتر بابک فرخی
توانیدکتر معصومه ابراهیمی

یر نظر:ز
دکتر ناصر کالنتري
فردکتر شهرام رفیعی
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مقدمه:
ها به مراقبت مادام العمر، نقـش مـردم در مراقبـت از    درمان قطعی بیماريه غیر واگیر و حرکت از ها از واگیر ببا گذار بیماري

هاي مزمن و حـاد روز بـه روز   هاي جزیی، مدیریت بیماريسالمت خود و اعضاي خانواده براي سالم زیستن، مدیریت ناخوشی

خودمراقبتی است.ها از جنس درصد تمام مراقبت85تا 65اي که طبق برآوردهاي در حال افزایش است به گونه

دهند تا شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم براي خود، فرزندان و خانواده شان انجام می» خودمراقبتی«

تندرست بمانند، از سالمت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند، نیازهاي جسمی، روانی و اجتماعی خود را بـرآورده  

بیماري هاي مزمن خود را مدیریت کنند و نیز از سالمت خود بعد از بیمـاري  ا حوادث پیشگیري کنند، سازند، از بیماري ها ی

ترخیص از بیمارستان حفاظت کنند.حاد یا

حفـظ سـالمت،  پیشـگیري از بیمـاري، خـود ارزیـابی،    هاي خودمراقبتی شامل ارتقاي سالمت، اصالح سبک زندگی،حیطه

شی است.مشارکت در درمان و توان بخ

خودمراقبتی موجب ارتقاي سالمت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیمـاران، منطقـی شـدن اسـتفاده از خـدمات (نیـاز       

کمتر به مشاوره ارایه دهنـدگان خـدمات در مراکـز بهداشـتی،کاهش ویزیـت بیمـاران سـرپایی و کـاهش اسـتفاده از منـابع           

درصـد،کاهش  40(در انگلستان: کـاهش ویزیـت پزشـکان عمـومی تـا      ی شودبیمارستانی) و نیز کاهش هزینه هاي سالمت م

درصـد،کاهش بسـتري شـدن در بیمارسـتان تـا      50هـا تـا  هـاي بعـدي بیمـاري   درصد،کاهش ویزیت17هاي سرپایی تا ویزیت

ت از درصد، کاهش یا تعدیل مصرف داروها و کاهش روزهاي غیبـ 50درصد،کاهش طول دوره اقامت بیمار در بیمارستان تا 50

درصد گزارش شده است).50کار تا

متقن، نشان از آن دارند که با ترویج خودمراقبتی به عنوان یک رویکرد سالمت متکی بر مردم، می تـوان پـیش بینـی    شواهد

درصدي را در هزینه ها شاهد بود. این صرفه جویی ها، هزینه مراقبت هاي سطوح پایه و تخصصی و همچنـین  7صرفه جویی 

امه ریزي شده و بدون برنامه بیماران و پذیرش هاي سرپایی را کاهش مـی دهـد. در انگلسـتان، ارزش مـالی ایـن      پذیرش برن

میلیارد پوند است. البته شواهد دیگري هم هستند که گرچه خیلی واقع بینانه نیستند اما 4,4معادل درصدي7صرفه جویی 

متکی بر مردم، خبر می دهند.درصدي با اجراي رویکرد سالمت 20از ظرفیت صرفه جویی 

در در برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت، برنامه ملی خودمراقبتی به عنوان پنجمین برنامه ملی تحول نظام سـالمت 

که معاون محترم بهداشتی بـا  انتظار دارددر این راستا لذا طراحی و بسته خودمراقبتی براي اجرا ابالغ گردید.حوزه بهداشت

پسـخوراندهاي الزم  هاي آموزشی، گـردآوري اطالعـات و تهیـه    همکاري کارشناسان ذیربط از طریق تشکیل جلسات و کارگاه

آورند.برنامه، اقدامات الزم را به عملاجراي موثرجهت 
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:تعریف واژه

سفیر سالمت: 

مراقبت از سالمت خود و دارد و به صورت داوطلبانهکالس سواد خواندن و نوشتن8حداقلسفیر سالمت فردي است که

اعضاي خانواده و جامعه را برعهده دارد.

سفیر سالمت افتخاري:

دهد.فردي است که عالوه بر خانوار خود، چند خانوار بدون سفیر سالمت را تحت پوشش قرار می

خودیاري 

شان ارتقا کنند تا سالمتاست که مشکل یا آرمانی مشابه دارند و به یکدیگر کمک میفرآیندي خودجوش و شامل افرادي 

کاسته شود و تا حد امکان افراد به زندگی سالم و طبیعی خود بازگرداند.یابد، از تأثیر بیماري و آسیب

حامی سالمتهايسازمان

هاي که داراي شوراي ارتقاي سالمت بوده و برنامهکار، سازمان، مدرسه، دانشگاهحامی سالمت شامل محلهايسازمان

را تدوین و اجرا کرده باشند.ارتقاي سالمت

شوراهاي شهري/ روستایی و شورایاري حامی سالمت
ي که اعضاي آن دورهشهري/ روستایی و شورایاريهاياشورحامی سالمت شامل روستایی و شورایاري/شوراهاي شهري

تدوین و اجرا کرده باشند.هاي ارتقاي سالمت جامعه ریزي عملیاتی مشارکتی را گذرانده باشند و برنامهبرنامه

پزشک خانواده
دارعهدهواستپزشکیکارمعتبرمجوزوپزشکیايحرفهدکترايمدركحداقلدارايکهاستفرديخانوادهپزشک

سیستمباقراردادعقدطریقازواستنفرهزاربیستزیرشهرهايویروستائمناطقدراولسطحپزشکیخدمات
خدماتبستهبراساسمشخصوظایفشرحباخانوادهپزشکبرنامهمجريدرمانیبهداشتیمراکزدردرمانیبهداشتی
.پردازدمیخدمتارائهبهسالمت

تیم سالمت
کارشناسانیاکارداندندانپزشک،پزشک،:شاملدرمانیبهداشتیخدماتحوزهدرمهارتودانشصاحبانازگروهی
بهداشتکاررادیولوژي،آزمایشگاهی،علوماي،حرفهومحیطبهداشتها،بیماريبامبارزهخانواده،بهداشتپرستاري،مامائی،

قرارشدهتعریفجامعهاختیاردررااولسطحخدماتيبستهخانوادهپزشکمدیریتباکهبهورزودندانودهان
.دهندمی
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ملی خودمراقبتیاجراي برنامه
واحد آموزش و ،کارشناسان گروهبه ترتیبشهرستان و مراکز ارائه دهنده خدمت،دانشگاهدر سطح برنامهایناصلیمجري

.هستندبهورزانوخانوادهسالمتمراقبکارشناسانو ارتقاي سالمت

مدیران گروه گسترش و به ترتیبمراکز ارائه دهنده خدمتو شهرستان،دانشگاهاین برنامه، در سطح یاجرایهمکاران

پزشکان خانواده و تیم ،خانوادهپزشککارشناسان شهرستانی برنامه ،خانوادهپزشکدانشگاهی برنامه مسوول کارشناسان 

.هستندسالمت
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برنامه ملی خودمراقبتیدرپزشکان خانوادهمشارکت نحوه بندي جدول زمان
زمان اجرامسوول اجراهدفنوع فعالیتردیف

برگـــزاري جلســـه  1
ولین ؤبا مستوجیهی 

دانشگاهی  سطح 

ملیآشنایی با برنامه
و جلب خودمراقبتی 

حمایت از برنامه

ول آمـوزش و  ؤمدیر گروه/ کارشـناس مسـ  
مـدیر  بـا همکـاري   ارتقاي سالمت دانشگاه

ول برنامـه  ؤشـبکه و کارشـناس مسـ   گروه
پزشک خانواده

ماه تیردومنیمه 
95

ــاه  2 ــزاري کارگـ برگـ
آموزشــی -تــوجیهی

روزهیک

مـــدیران آمـــوزش
شــــــبکه هــــــا و

ولؤمسـ کارشناسان
رده شهرســـــــتانی
برنامــــه پزشــــک  

خانواده

ول آمـوزش و  ؤمدیر گروه/ کارشـناس مسـ  
مـدیر  بـا همکـاري   ارتقاي سالمت دانشگاه

ول برنامــه ؤکارشــناس مســ/شــبکهگــروه
پزشک خانواده

ماه تیردومنیمه 
95

ــه3 ــکیل جلســ تشــ
ــوجیهی ــز  ت ــا مرک ب

بهداشت شهرستان

ــب  ــه و جلــ توجیــ
حمایت از برنامه

ول آمــوزش و ارتقــاي  ؤکارشــناس مســ 
کارشـناس بـا همکـاري  سالمت شهرستان
پزشک خانوادهشهرستانی برنامه 

مـرداد نیمه اول 
95ماه 

ــاه  4 ــزاري کارگـ برگـ
روزه یکآموزشی 

ــکان  ــوزش پزشـ آمـ
خانواده 

ول آمـوزش و  ؤمدیر گروه/ کارشـناس مسـ  
ــگاه   ــالمت دانش ــاي س ــاري  ارتق ــا همک ب

پزشــک  شهرســتانی برنامــه  کارشــناس
خانواده

داد راول مـ نیمه 
95ماه 

ــاه  5 ــزاري کارگـ برگـ
روزهیکآموزشی 

ول آمــوزش و ارتقــاي  ؤکارشــناس مســ آموزش تیم سالمت
کارشـناس  بـا همکـاري  سالمت شهرستان
پزشک خانوادهشهرستانی برنامه 

مـرداد نیمه دوم 
95ماه 

پیگیــري برگــزاري  6
کارگــاه آموزشــی در 

سطح دانشگاه

مدیر گروه/ کارشـناس مسـوول آمـوزش و    ارزشیابی کارگاه
مـدیر  بـا همکـاري   ارتقاي سالمت دانشگاه

دانشگاهی مسؤولکارشناسگروه شبکه / 
پزشک خانوادهبرنامه 

الـی اسـفند   تیر 
95ماه 

پیگیــري برگــزاري  7
کارگــاه آموزشــی در 

سطح شهرستان

ول آمــوزش و ارتقــاي  ؤکارشــناس مســ ارزشیابی کارگاه
کارشـناس  بـا همکـاري  سالمت شهرستان
پزشک خانوادهشهرستانی برنامه 

الـی اسـفند   تیر 
95ماه 

ــزارش8 ــه گ ــاي تهی ه
برنامـــه در اجرایـــی 

هـاي  مراکز و پایگـاه 
ارائه دهنده خـدمت  
ــتان  و ســطح شهرس
ــابق  (مطــــــــــــ
ــتورالعمل) و  دســــ
ارســال بــه ســطح   

باالتر

کارشـناس  و ، تیم سالمت پزشکان خانوادهارزشیابی برنامه
در مراکز ارائـه دهنـده   مراقب سالمت ناظر

خدمت

الـی اسـفند   تیر
95ماه 

بندي و بررسی، جمع9
هـاي  ارسال گـزارش 

اجرایی برنامه

تهیه و گزارش نتایج 
ــلی   ــورت فص ــه ص ب
دفتــــر آمــــوزش و 
ارتقـــاي ســـالمت و 

مرکز توسعه شبکه 

ول آمـوزش و  ؤمدیر گروه/ کارشـناس مسـ  
مـدیر  با همکـاري ارتقاي سالمت دانشگاه

برنامــه مســؤولکارشــناسگــروه شــبکه/ 
پزشک خانواده  

الـی اسـفند   تیر
95ماه 
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خودمراقبتیترویجبرنامهدرسالمتتیموخانوادهپزشکانازنتظارات

هــاي آموزشــی خــودمراقبتی شــامل    در دورهشــرکت -پزشک خانواده
ــاراهنما ــودمراقبتی ه ــی خ ــه،ي مل ــاتی  برنام ــزي عملی ری

ریـزي عملیـاتی مشـارکتی در    مشارکتی در شوراها و برنامـه 
محل کار

از طریـق مدیریت توانمندسازي خانوارهاي تحت پوشـش  -
آموزش سفیران سالمت

و هــاسـازمان همکـاري در برگـزاري کارگـاه آموزشـی در     -
هاشوراهاي شهري/ روستایی و شورایاري

برنامهاجرايتهیه گزارشهمکاري در -
هــاي آموزشــی خــودمراقبتی شــامل    در دورهشــرکت -ماما

ــاراهنما ــودمراقبتی ه ــی خ ــه،ي مل ــاتی  برنام ــزي عملی ری
ریـزي عملیـاتی مشـارکتی در    مشارکتی در شوراها و برنامـه 

محل کار
شناسایی خانوارهاي فاقد سفیر سالمتهمکاري در -
هـاي آموزشـی بـراي سـفیران     همکاري در برگـزاري دوره -

سالمت
همکاري در تشـویق سـفیران سـالمت بـراي عضـویت در      -

هاي خودیارگروه
هاي خودیارتشکیل گروههمکاري در -
و هــا سـازمان همکـاري در برگـزاري کارگـاه آموزشـی در     -

هاشوراهاي شهري/ روستایی و شورایاري
برنامهاجرايتهیه گزارشهمکاري در -

رگزاري آموزش هاي گروهی سفیران باجراییهماهنگی-کارشناس مراقب ناظر
سالمت

و ها سازمانجلسات آموزشی براي هماهنگی اجرایی برگزاري -
هاشوراهاي شهري/ روستایی و شورایاري

تامین بسته هاي آموزشی مورد نیاز سفیران هماهنگی و -
سالمت

و اطالعات اجراي برنامهآمار تهیه - 
به سطوح باالتربرنامهاجرايگزارشتهیه و ارائه -
دریافت پسخوراند اجراي برنامه از سطوح باالتر و اصالح اجراي -

برنامه 
یخودمراقبتیبرنامه ملییطبق دستورعمل اجرا- بهورز
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درمانی مرکز بهداشتی : سطح 1فرم شماره 
فصلیفرم گزارش 

سال::          ماه:                                        بهداشتی درمانیمرکز نام 
1234567ردیف

ــاي  تعـــداد خانوارهـ
فاقد سـفیر سـالمت   

تحت شناسایی شده
پوشش مرکز

ســـفیرانتعـــداد 
آمـــوزش ســـالمت 

تحت پوشـش  دیده
مرکز

هاي تعداد کارگاه
آموزشــی برگــزار 
ــده بــــراي   شــ
شوراهاي ارتقـاي  
ســالمت تشــکیل 

مدارسشده در

هاي تعداد کارگاه
آموزشــی برگــزار 
ــده بــــراي   شــ
شوراهاي ارتقـاي  

تشــکیل ســالمت 
-سازمانشده در

ها

تعــــــــــداد 
هــاي کارگــاه

آموزشـــــــی 
ــده   ــزار ش برگ
ــراي   بــــــــ
ــوراهاي  شــــ
شــــــــهري/ 
روســــتایی و 

شورایاري

ــداد   ــراد تعـ افـ
ــده   ــی شـ معرفـ
براي عضویت در 

هاي خودیارگروه

هـاي  تعداد گروه
خودیـار تشـکیل   

ــده تحــــت شــ
پوشش مرکز

جمع

امضاي کارشناس مراقب سالمت ناظر:نام و نام خانوادگی و 

:پزشک خانوادهنام خانوادگی و امضاينام و
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)مرکز بهداشتی درمانی: (1دستورالعمل تکمیل فرم شماره 

پزشک خـانواده امضايتایید وپس ازتکمیل می شود و مرکز بهداشتی درمانی ناظرکارشناس مراقب سالمت این فرم توسط 

گردد.به سطح شهرستان ارسال میفصلیبه صورت 

شود.و سال درج میماه، مرکز بهداشتی درمانیدر قسمت باالي فرم نام 

شود.، نوشته میتحت پوشش مرکزشناسایی شدهتعداد خانوارهاي فاقد سفیر سالمت : 1در ستون شماره 

شود.اند، نوشته میتعداد سفیران سالمت تحت پوشش مرکز که آموزش دیده: 2ستون شماره در 

، نوشـته  براي شوراهاي ارتقـاي سـالمت تشـکیل شـده در مـدارس     برگزار شده هاي آموزشی کارگاه: تعداد 3ستون شماره در 

شود.می

، نوشـته  هـا سـازمان هاي آموزشی برگزار شده براي شوراهاي ارتقاي سالمت تشکیل شده در تعداد کارگاه:4در ستون شماره 

شود.  می

، شـوراهاي شـهري/ روسـتایی و شـورایاري    برگزار شده براي شوراهاي اسالمی هاي آموزشی تعداد کارگاه:5در ستون شماره 

شود.نوشته می

شود.هاي خودیار، نوشته میشده براي عضویت در گروهمعرفی عداد افراد ت: 6در ستون شماره 

شود.، نوشته میتشکیل شده تحت پوشش مرکزهاي خودیارتعداد گروه: 7در ستون شماره 
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: سطح شهرستان2فرم شماره 
فرم گزارش فصلی

سال:نام دانشکده/ دانشگاه:                                     نام شهرستان:                                 سه ماهه:              
12345678ردیف

ــام مر ــز ان ک
ــتی  بهداشــ

درمانی

کــــل تعــــداد 
خانوارهــاي فاقــد 
ســفیر ســالمت  
ــده  ــایی ش شناس
تحـــت پوشـــش 

مرکز

کل  تعداد 
ــفیران ســـ
ــالمت  ســـ
ــوزش  آمـــ

تحـت  دیده
پوشــــــش 

مرکز

کــــل تعــــداد 
ــاه ــاي کارگـ هـ

آموزشی برگزار 
شـــده بـــراي  
ــوراهاي  شـــــ
ارتقاي سـالمت  
تشکیل شده در 

مدارس

کــــل تعــــداد 
ــاه ــاي کارگـ هـ

آموزشی برگزار 
شـــده بـــراي  
ــوراهاي  شـــــ
ارتقاي سـالمت  
تشکیل شده در 

هاسازمان

کـــل تعـــداد 
ــاه ــاي کارگ ه

ــی  آموزشــــ
برگــزار شــده 
بــــــــــراي 
ــوراهاي  شـــ
ــهري/  شـــــ
ــتایی و  روســ

شورایاري

ــداد   ــل تعـ کـ
ــراد  ــی اف معرف

ــراي   ــده بـ شـ
عضــــویت در  

هـــاي گـــروه
خودیار

کل  تعداد 
هاي خودیار گروه

تشـــکیل شـــده
تحــت پوشـــش  

مرکز

جمع

شهرستان:پزشک خانوادهنام خانوادگی و امضاي کارشناس و نام 

:شهرستانول آموزش و ارتقاي سالمتونام خانوادگی و امضاي کارشناس مسونام

رییس مرکز بهداشت شهرستان:و امضاينام خانوادگیو نام 
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: ( سطح شهرستان)2دستورالعمل تکمیل فرم شماره 

شود./ دانشگاه، نام شهرستان، سه ماهه (اول، دوم، سوم، چهارم) و سال درج میدر قسمت باالي فرم نام دانشکده

شود.نوشته میشهرستان: نام مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش هر1در ستون شماره 

گردد.میتکمیل 2با عنوان مشابه فرم مراکز بهداشتی درمانیجمع استفاده ازبا 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2هايستون

برنامه پزشـک  آموزش و ارتقاي سالمت و کارشناس لوومسکارشناسپس از تکمیل و امضاي 2الزم به ذکر است فرم شماره 

ارسـال  دانشـکده/ دانشـگاه  رسیده و به صورت فصلی به سطحت شهرستانمرکز بهداشامضاي رییسو بهشهرستان خانواده

گردد.می
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: (سطح دانشکده/ دانشگاه)3فرم شماره 
فرم گزارش فصلی

سال::                   سه ماههنام دانشکده/ دانشگاه:                
12345678ردیف

تعــــداد کــــل  نام شهرستان
خانوارهاي فاقد 
ســفیر ســالمت 
شناسایی شـده  
تحــت پوشــش 

مرکز

تعداد کل 
سفیران سالمت 
ــده   ــوزش دی آم
ــش   ــت پوش تح

مرکز   

کـــل تعـــداد 
ــاه ــاي کارگ ه

ــی  آموزشــــ
برگــزار شــده 
بــــــــــراي 
ــوراهاي  شـــ
ارتقــــــــاي 
ــالمت  ســـــ
تشکیل شـده  

مدارسدر 

کـــل تعـــداد 
ــاه ــاي کارگ ه

ــی  آموزشــــ
برگــزار شــده 
بــــــــــراي 
ــوراهاي  شـــ
ارتقــــــــاي 
ــالمت  ســـــ
تشکیل شـده  

هاسازماندر 

ــداد  ــل تع ک
هـاي  کارگاه

آموزشـــــی 
برگزار شـده  
ــراي  بــــــ
ــوراهاي  شــ
ــوراهاي  شــ
شــــــهري/ 
روســتایی و 

شورایاري

ــداد   ــل تع ک
ســــــفیران 
ــالمت  ســــ
معرفی شـده  
بـــــــــراي 

ر عضــویت د 
هــاي گــروه
خودیار

تعداد کل 
هاي خودیار گروه

تشـــکیل شـــده 
تحـــت پوشـــش 

مرکز

جمع

دانشکده/ دانشگاه:برنامه پزشک خانوادهولومسکارشناسمدیر گروه شبکه/ نام خانوادگی و نام 

ارتقاي سالمت دانشگاه:ل آموزش و وونام خانوادگی مدیر گروه/ کارشناس مسو نام 
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: ( سطح دانشکده/ دانشگاه)3دستورالعمل تکمیل فرم شماره 

شود.در قسمت باالي فرم نام دانشکده/ دانشگاه، سه ماهه (اول، دوم، سوم، چهارم) و سال درج می

شود.هاي تحت پوشش هر دانشکده/ دانشگاه نوشته مینام شهرستان:1در ستون شماره 

گردد.تکمیل می3با عنوان مشابه فرم هاشهرستانبا استفاده از جمع8، 7، 6، 5، 4، 3، 2هايستون

برنامـه  پس از تکمیل مدیر گروه/ کارشناس مسوول آمـوزش و ارتقـاي سـالمت و کارشـناس     3الزم به ذکر است فرم شماره 

بـه سـطح   4با فرم شماره هبه صورت فصلی همراصورت اتوماسیونهبهمراه با نامه اداري ودانشکده/ دانشگاه پزشک خانواده

گردد.ارسال میملی

الزم به ذکر است نرم افزاري جهت ورود  اطالعات این فرم در حال طراحی می باشد که تا تهیه ایـن نـرم افـزار اطالعـات بـه      

دد.رارتقاي سالمت ارسال گبه مرکز مدیریت شبکه و دفتر آموزش وفایل اکسل همراه 
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برنامه ملی خودمراقبتی درپزشکان خانوادهمشارکت : گزارش فصلی 4فرم شماره 

دانشکده/ دانشگاه:                                      سه ماهه:                                                سال:

کمیت شاخصعنوان شاخصردیف
آموزش دیده در زمینه برنامه ملی خودمراقبتیپزشک خانوادهکارشناسان درصد 1
تحت پوشش مرکزسفیر سالمت شناسایی شده توسطخانوارهاي فاقد تعداد 2
ر زمینه برنامه ملی خودمراقبتیدسالمت آموزش دیدهسفیرانتعداد 3
سالمتسفیرخانوارهاي داراي درصد 4
هاسازمانهاي آموزشی برگزار شده براي شوراهاي ارتقاي سالمت تشکیل شده در تعداد کارگاه5
درصد مدارس حامی سالمت6
درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی7
شوراهاي شهري/ روستایی و شورایاريهاي آموزشی برگزار شده براي تعداد کارگاه8
برنامه خودمراقبتی اجتماعیدرصد پوشش9

هاي خودیارمعرفی شده براي عضویت در گروهافرادتعداد 10
تحت پوشش مرکزهاي خودیار تشکیل شده تعداد گروه11

:آموزش و ارتقاي سالمتوولنام خانوادگی مدیر گروه/ کارشناس مسونام

:پزشک خانوادهدانشگاهی برنامه ول ومسکارشناس مدیر گروه شبکه/ نام خانوادگی ونام
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پایش و ارزشیابی:

اند گواهی گذراندن دوره بـا امضـاي معـاون بهداشـتی صـادر      هاي آموزشی را دیدهکه دورهافراديضروري است جهت تمامی - 

ها کد آموزشی گذراندن دوره از معاونت آموزشی دانشگاه دریافت گردد.گردد و ترجیحا براي این آموزش

ضروري است لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان در جلسات آموزشی تکمیل گردد. این لیست باید شـامل نـام و   همچنین - 

نام خانوادگی افراد شرکت کننده، سن، جنس، سطح سواد، شماره تماس، امضا، تاریخ، نام و سمت فرد آموزش دهنده باشد.


