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 سالمت تیم در بهورز وظایف شرح
 خدمت محل جغرافیایی محیط شناسایی .1

 جنس و سن تفکیک به نفرات تعداد نظر از پوشش تحت جمعیت شناسایی .2

 پوشش تحت جمعیت شماری سر انجام .3

 منطقه در سالمت بر اثرگذار مشکالت و عوامل شناسایی .4

 افراد متسال بر اثرگذار مشکالت نظر از پوشش تحت جمعیت شناسایی .5

 خدمات شرح براساس ... و ها،فرم دفاتر ثبت و پرونده تشکیل .6

 خدمات شرح اساس بر پوشش تحت جمعیت به فعال خدمات ارائه .7

 براساس بهداشت های شاخص به مربوط اطالعات آوری جمع و بازدید .8

 ابالغی های دستورالعمل

 های ورالعملدست و ها برنامه  براساس براساس جامعه سازی توانمند و آموزش .9
 ابالغی

 هدف های گروه خدمت های بسته در مندرج خانوادگی و فردی مشاوره .10

 خدمات شرح براساس افراد غربالگری .11

 خطر معرض در افراد و بیماران مراقبت پیگیری .12

 و اجرایی راهنمای اساس بر لزوم درصورت باالتر سطح به کننده مراجعه ارجاع .13
 دریافتی خوراند پس اساس بر کننده مراجعه برای نیاز مورد خدمات ارائه و بالینی

 باالتر سطوح از

 ارجاع موارد پیگیری .14

 ارجاع پذیرنده سطوح از بازخورد دریافت .15

 ابالغی هایدستورالعمل براساس الزم هایتوصیه و محیط سالمت بررسی .16

 قمر و اصلی روستای خانگی غیر و خانگی کارگاههای شناسایی و بررسی .17

 و هادستورالعمل ها،فرم اساس بر هنگام به و دقیق صحیح، دهیگزارش و ثبت .18
 محوله تکالیف

 سالمت تیم در سالمت مراقب وظایف شرح :2 پیوست
 خدمت محل جغرافیایی محیط شناسایی .1

 و سن تفکیک به نفرات تعداد نظر از پوشش تحت جمعیت شناسایی .2
 جنس

 منطقه در سالمت بر اثرگذار مشکالت و عوامل شناسایی .3

 افراد سالمت بر اثرگذار مشکالت نظر از پوشش تحت جمعیت شناسایی .4

 خدمات شرح براساس و... ها ،فرم دفاتر ثبت و پرونده تشکیل .5

 خدمات شرح اساس بر ششپو تحت جمعیت به فعال خدمات ارائه .6

 هایدستورالعمل و هابرنامه اساس بر جامعه توانمندسازی و آموزش .7
 ابالغی

 هدف هایگروه خدمت هایبسته در مندرج خانوادگی و فردی مشاوره .8

 خدمات شرح اساس بر افراد غربالگری .9

 خطر معرض در افراد و بیماران مراقبت پیگیری- .10



 راهنمای اساس بر لزوم درصورت باالتر سطح به کننده مراجعه ارجاع .11
 اساس بر کننده مراجعه برای نیاز مورد خدمات ارائه و بالینی و اجرایی

 باالتر سطوح از دریافتی خوراند پس

 ارجاع موارد پیگیری .12

 ارجاع پذیرنده سطوح از بازخورد دریافت .13

 هایدستورالعمل اساس بر الزم هایتوصیه و محیط سالمت بررسی .14
 ابالغی

 ها،فرم اساس بر هنگامبه و دقیق صحیح، دهیگزارش و ثبت .15
 محوله تکالیف و هادستورالعمل

 ]1[ سالمت تیم در تغذیه کارشناس وظایف شرح :3 پیوست
 خدمت محل جغرافیایی محیط شناسایی .19

 جنس و سن تفکیک به نفرات تعداد نظر از پوشش تحت جمعیت شناسایی .20

 یا لزوم مورد موارد در آهن( ویتامین، مولتی فولیک، )اسید غذایی هایمکمل تجویز .21
 خاص هایگروه برای کشوری برنامه مطابق

 اضافه مانند تغذیه کارشناس مشاوره تحت تغذیه با مرتبط بیماریهای درمان پیگیری .22
 و استخوان پوکی دیابت، باال، خون فشار خونی، کم الغری، چاقی، و وزن

 کتونوریافنیل تیروئیدی، هیپو لیپیدمی، دیس

 شده ارجاع موارد و بیماران به تغذیه آموزش .23

 گروهی آموزشی هایبرنامه اجرای .24

 سالم تغذیه های،پایگاه یاریمکمل شامل تغذیه هایبرنامه بر نظارت .25

 دارند ناسالم تغذیه که افرادی یا بیماران برای غذایی رژیم تنظیم .26

 صورت به خوراکی هاینمک پایش و غذایی مواد عرضه هایفروشگاه بر نظارت .27
 یطمح بهداشت کارشناس همکاری با موردی

 و سالم تغذیه های،پایگاه یاریمکمل شامل مدارس در تغذیه هایبرنامه بر نظارت .28
 تغذیه آموزشی هایبرنامه در مشارکت

 توانمندسازی و ایتغذیه های)حمایت محور اجتماع هایفعالیت در مشارکت .29
 هایمناسبت برگزاری در مشارکت ها،جشنواره برگزاری نیازمند، خانوارهای

 (و.. مختلف

 آموزشی های برنامه در مشارکت محالت، اجتماعی شورای در عضویت .30
 .. و محله فرهنگسرای
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