
  فصلیدستورالعمل تکمیل فرم های آماری 

 گروه آموزش وارتقای سالمت

 دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

 مقدمه

های سالمت ارتقاء شاخصدر راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ابالغ سیاست های جامع سالمت از جمله 

های پایش، نظارت و اصالح و تكمیل نظام و  برای دستیابي به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربي

 واحد آموزش وارتقای ،های كليارزیابي برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست

با كنترل روند اجرای برنامه های آموزشي یكي از ركن های اصلي در اجرای این سیاست ها مي باشد و  سالمت

تا در پایان  ای مورد نظر را استخراج مي نمایدمطلع و شاخص ه واحدمختلف از میزان عملكرد هر  واحد های

درصد  59را با روایي سال یک گزارش تحلیلي مبتني بر شواهد واقعي را ارائه داده و ارزشیابي های مورد نظر 

 .ارائه نماید

به كلیه واحدهای تابعه استان ابالغ  1/3/53ه تبصره مي باشد كه در مورخ 2ماده و  8این دستورالعمل دارای 

 گردید.

 :1ماده 

فقط در است و  خانه های بهداشت( –) مراكز بهداشتي درماني  مخصوص واحد های محیطي 1-1فرم شماره 

 واحد های محیطي تكمیل مي گردد.

 :2ماده 

مخصوص واحد های ستادی مي باشد و این فرم ها به صورت فصلي به واحد آموزش و ارتقای   1-2شماره فرم 

 عاونت امور بهداشتي ارسال مي گردد. سالمت م

 : 1تبصره 

 به این حوزه معاونت ارسال گردد. CDفایل الكترونیكي این فرم ها نیز بایستي از طریق ایمیل یا  

 : 3ماده 

ز كلیه شیوه های آموزشي بصورت متناوب استفاده كرده و در برنامه های گروه های كارشناسي بایستي ا

 آموزشي خود شیوه های نوین آموزشي را در اولویت قرار دهند.



 :4ماده 

آموزش های چهره به چهره جزو وظایف روتین مي باشد و در اطالعات شیوه های آموزشي و تعداد آموزش 

 نمي گردد.های انجام گرفته ثبت 

 :5ماده 

تعداد كل جلسات آموزشي برگزار شده توسط كارشناسان ستادی و كارشناسان محیطي 2-3در جدول شماره 

 ثبت مي گردد. به تفكیک واحد های كارشناسي

 :6ماده 

 منظور از مشتریان داخلي همكاران و پرسنل بهداشتي شاغل در دانشگاه مي باشد. 2-3در جدول شماره 

 : 1تبصره 

آموزش های انجام شده در واحد آموزش و ارتقای سالمت  داده شده به مشتریان داخلي جزءزماني آموزش های 

محاسبه مي گردد كه مشتریان داخلي بعنوان عموم مردم حساب گردیده و آموزش داده شده جزو آموزش 

 های تخصصي آنها نباشد. ) بعنوان مثال: آموزش نحوه نشستن صحیح در محیط كار به پرسنل بهداشتي(

 :7ماده 

 2-4-1جدول شماره تكمیل كردن شهرستان هایي كه در آنها رسانه های ارتباط جمعي وجود ندارد نیاز به 

 ندارند.

 : 8ماده 

، حداقل یک  2-9كلیه شهرستان ها ملزم به برگزاری كارگاه های آموزشي با یكي از موضوعات جدول شماره 

 بار در طول سال مي باشند.

 

 

 


