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 مجموهع فلوچارتهاي    

رسسالمت   نوجواانن  جواانن ومدا

 تهيه و تنظيم :       

 مجتبی معتمد 

 مریم نجفی 

 فاطمه دولت آبادی
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 فلوچارت پاسخ دهی به نامه های رسيده در

  ) داخلی ( واحد سالمت نوجوانان جوانان ومدارس 
 

 

 خير

 واحدورود نامه به 

و ارجاع همراه با  مسئول واحدپاراف 
 دستورات الزمه جهت کارشناسان 

آيا نامه نياز به 

اقدام و 

 پاسخدهی دارد ؟

ثبت نامه توسط مسئول 

 واحد

 

 بايگانی در واحد

 بلی

 بلی

 ارجاع پاسخ نامه به

 دفتر معاونت بهداشتی

 

 خير

تهية پاسخ توسط 

 کارشناس مربوطه

 

آيا پاسخ توسط 

 مسئول واحد
 تأييد می شود ؟

ارجاع به کارشناس مربوطه 

 جهت تهية پاسخ مناسب
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 فلوچارت

 ) داخلی (  واحد توجيه آموزشی پرسنل جديدالورود درخصوص برنامه های 

 

معرفی پرسنل جديدالورود از سوي 

 واحد گسترش شبکه 

ارجاع پرسنل جديدالوروداز طرف 

  واحدبه کارشناسان  مسئول واحد 

توجيه برنامه ارجاع جهت 
 هاي واحد  

پاراف برگة معرفی نامه 

 مسئول واحد توسط 



 5 

  

فلوچارت پيش بينی و اجرای کارگاههای آموزشی                           

    ) داخلی (واحد سالمت نوجوانان جوانان ومدارس در 

 

پيش بينی کارگاه مربوطه در برنامة 

 عملياتی ساليانه   

اي کارگاه به                    ابالغ زمان دقيق اجر

 معاون بهداشتی و کسب نظر موافق 

 مربوطه پس از کسب موافقت 

 

و هماهنگی مربوطه جهت  سالمت مکاتبه با واحد آموزش 

 محل برگزاري کارگاه و وسايل کمک آموزشی 

مکاتبه با واحد گسترش جهت آزادسازي 

 مدعوين به کارگاه 

هماهنگی با واحد کارپردازي جهت مسائل 

 مربوط به پذيرايی و تدارکات  مدعوين  

و مستندات کارگاه  بستة آموزشیتحويل 

 انجام شده به واحد آموزش سالمت و ارتباطات

             جهت صدور گواهی به مدعوين

 

تهية متون آموزشی مربوط به کارگاه                                     

 وبرنامة سخنرانی مدرسين 

 

اجراي پيش آزمون و پس آزمون                            

 از مدعوين به کارگاه  
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                                                                 يا  فصلی  فلوچارت برگزاری جلسات ماهيانة

 ) داخلی (کاردانهای بهداشت خانواده و ماماهای مراکز بهداشتی درمانی 

 

                  پيش بينی جلسات 

 در برنامة عملياتی ساليانه

ارسال برنامه به مراکز 

 سالمت جامعه 

بحث و تبادل نظر و ابالغ            

 آخرين دستورالعملها 

تهية صورتجلسه از 

 بحثهاي ارائه شده

سالمت ارسال صورتجلسه به مراکز 

 جهت بهره برداري و اجرا جامعه 
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 فلوچارت

     ) داخلی (بازديد ازمدارس مروج سالمتبرگزاری  

 

 

 

مشخص شدن اسامی  مدارس مروج سالمت ) 

 باهماهنگی آموزش وپرورش (

 پيش بينی برنامة در برنامة ساليانه 

برگزاري جلسه توجيهی مشترک با 

مديران ، مراقبين سالمت آموزش 

   وپرورش  وپرورش  

برگزاري جلسه مشترک بامراقبين 

   سالمت مراکز سالمت جامعه    

وساير تهية متون آموزشی  

 ملزومات 

مميزيها خارجی توسط انجام 

 همکاران  مراکز ازمدارس 

 ارسال نتايج به ستاد 

  بازديد مجدد پس ازيکماه 

آيا نمره مميزي 
خارجی از نمره سال 

 ؟  گذشته کمترشده
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ثبت درنرم افزار وارائه به اداره سالمت 

 نوجوانان وجوانان ومدارس 

 

جمع بندي نهايی وارائه پسخوراند 

 به آموزش وپرورش   
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درون بخشی واحد سالمت نوجوانان جوانان فلوچارت برگزاری جلسات 

 ) داخلی ( ومدارس

 

 پيش بينی جلسات                   

هماهنگی بامعاون 

 محترم بهداشتی 

  مشخص نمودن تاريخ جلسه 

ارسال دعوتنامه به 

 مدعوين 

برگزاري جلسه 

 برابردستورکارجلسه 

سالمت ارسال صورتجلسه به مراکز 

 جهت بهره برداري و اجرا جامعه 

 

 تدوين صورتجلسه  
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برون بخشی واحد سالمت نوجوانان جوانان فلوچارت برگزاری جلسات 

  ) خارجی ( ومدارس

 

 پيش بينی جلسات                   

هماهنگی بامعاون 

 محترم بهداشتی 

مشخص نمودن تاريخ جلسه با هماهنگی 

 تی اشمعاون بهد فرمانداري و

ارسال دعوتنامه به 

 مدعوين 

برگزاري جلسه 

 برابردستورکارجلسه 

سالمت ارسال صورتجلسه به مراکز 

 جهت بهره برداري و اجرا جامعه 

 

 تدوين صورتجلسه  
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 ) خارجی ( پذيرش دانشجويان رايانه وحسابداری و...فلوچارت 

 

با معرفی نامه  مراجعه به مرکز بهداشت

   کتبی دانشگاه مربوطه 

پاراف  وارجاع معاون بهداشتی 

 يامعاونين 

به واحد سالمت نوجوانان  همراجع

 جوانان ومدارس 

 

بررسی وضعيت موجود دانشجويان 

 کارآموزي 

 

ارسال پاسخ نامه عدم نياز 

 ويا پايان کار آموزي 

 
 

 معرفی به واحد مرتبط با کارآموزي 

 

باتوجه به بررسی آيا 
بعمل آمده دانشجو 

براساس رشته مرتبط 

  مورد نياز می باشد؟

 اطالع به دانشجو براي عدم نياز 

 

 انجام کارآموزي 
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 بازديد کارشناسان ستادی گروه                                               فلوچارت

 از واحدهای ارائه دهندة خدمت 

 

تهيه و تدوين چک ليست بازديد از 

 واحدهاي ارائه دهندة خدمت 

بازديد از واحدهاي ارائه دهندة خدمت طبق 

 برنامة ارسالی از واحد گسترش 

ارسال برنامة بازديد از واحدهاي ارائه دهندة 

 خدمت به واحد گسترش

 

تکميل چک ليست مربوط به واحد ارائه دهندة 

 خدمت مورد بازديد 

ارسال پس خوراند بازديد 

 جهت اجراي مفاد آن 
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 مشارکت گروه سالمت خانواده فلوچارت 

 در اجرای طرح های پژوهشی ) ملی ، منطقه ای (

ابالغ طرح پژوهشی از طرف 

 وزارت متبوعه 

انتخاب افراد شرکت کننده د رطرح با توجه به 

 توانمندي و سوابق اجرايی پژوهشی افراد

برگزاري جلسة هماهنگی اجراي طرح توسط 

 مدير گروه 

 

تهيه ابالغ جهت افراد حقيقی و مکاتبه با 

 اشخاص حقوقی در راستاي اجراي طرح

اجراي طرح به ارسال پس خوراند 

 ارت متبوعهزمقامات ذي صالح در و

 تهيه گزارش از روند اجراي طرح
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 طراحی پژوهش در فلوچارت 

 سالمت خانواده  حوزة

تهيه بذر پژوهش از طريق نياز سنجی و 

  بررسی وضعيت موجود

کميتة پژوهش تهية پروپوزال و ارسال به 

  معاونت بهداشتی

انتخاب موضوع با توجه به اولويتهاي پژوهش 

 گروه و معاونت

 

  انجام مراحل اجرايی طرح پژوهشی

تهية گزارش از نتايج مداخالت ناشی از انجام 

  طرح پژوهشی و ارسال به معاونت بهداشتی 
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 مشارکت در فلوچارت 

 برنامه های اجرايی ساير واحدهای ستادی

 

  اعالم نياز ساير واحد هاي اجرايی ستادي

  انجام وظابف محوله 

 شرکت در جلسة هماهنگی 

 

به معاونت ارسال پس خوراند 

  بهداشتی
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 درمشارکت فلوچارت 

 اجرای طرح های کشوری ) واکسيناسيون ، غربالگری و ... ( 

 

  اعالم نياز واحد مجري طرح

  انجام وظايف محوله

 شرکت در جلسة هماهنگی 

 

به معاونت ارسال پس خوراند 
 بهداشتی


