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 خودیار های گروهدستورالعمل تشکیل 

 

 گقوهیی  بحیی  کییقر ، بیییز  نقیی  ،سیییز میی  ) خییورمقاتی   عیملریی تقوییی  هییی  وش از بسییری  

 جیی   ییی  معمییواً خییورمقاتی   خییو  هییی بقنیمیی  لیی ا .شییورمیی  انجییی گقوهیی  تعیمیی  ر  (م مقکیی 

 از حمیییی  جهیی  همییر  بیی .را نیی  آموزشیی / حمیییی  / خوریییی   گییقو صییو  بیی  گقوهیی  تعیمیی 

.اس  خورمقاتی  بقنیم  هی  ویکقر از خوریی  هی گقو  تشکر 

سییتم  »بییق آ  تمقکیی  کیی  اسیی PHCاسیی قات   از جیی   خوریییی   کیی  اسیی  اظهی شیی   اغلیی 

 و اتی ا  سیم  بی  آ  گریق جهی  توانی می  اسی قات   ایی  تیو  نقطی  .اسی «میقر  رسی ی  ر  میقر 

 و بو وکقاسیی  اینکیی  و هسیی ن  کمیی  گرقنیی  و رهنیی   هم مییی  هیییگییقو اییی اعضییی  .بیشیی  پرشییق  

 خواهنیی  مییقر  خوریییی هییی گییقو ر .نیی ا ر وجییور هیییآ ر  معمییو  هییی سیییزمی  ر   اییی  تخصیی 

 اسیسی  نکیی  از یکی  .کننی  عمی سرسی   ر  سیتم  خی می  رهنی گی  ا ایی  نقی  ر  کی  آموخی 

 ر ک  ا آ  تواننی می  ،انی کیقر  تجقبی  ا مشیک  یی  کی  کسیین   قی  کی  اسی  ایی  خورییی   ر 

.کنن 

  ا یکی یرق منظمی   واصی  بی  کی  کیوکک  و خیورگقرا  بییز، هیی گیقو  از انی عییی   خودیری   هری   گروه  

 صییو  بیی  اینجییی ر  روجینییی  کمیی  .اسیی  روجینییی  کمیی  هیییآ  اصییل   عیلریی  و کننیی میی  متتییی 

 ا یقار بیر  شینیخ   وا  و عملی  کمی  از کی  شیورمی  گق  ی  نظیق ر  اج مییع  حمییی  از شیکل 

 ،رهیی میی  پرونیی  هیی  بیی  بقابییق شییکل  بیی   ا هیییآ  کیی  موضییوع  یییی مشیی قک مشییک  ییی  را ا 

 افتعیی  تجقبریی ، گ اشی   اشی قاک بی  فقیی  از عییفی  حمییی   و   یق  ایی  .اسی  شی  تشیکر 

 .را ر تمقک  ا قار ریرق بی مقیبل  هی  ا  و

 انییوا  سییییق از ،شییون میی  نیمریی   نریی  روجینییی  حمیییی  هییی گییقو  عنییوا بیی  کیی  خوریییی  هییی گییقو 

 کننی  هی ای  هیر  و شیون می  ارا   گیقو  اعضیی  وسیرل بی  هییگیقو  ایی  کقاکی  تمیی نی تیبی  هییبقنیمی 

 شییقک  جلسییی  ر  گییقو  ا ییقار تأیریی  و تقیضییی بیی  بنییی اسیی  ممکیی  م خصصییر  .ن ا نیی  م خصصیی 

 صیو  بی  عمی تیً خورییی  هیی گیقو  میننی می  بییت  مشییو  و  قعی  نقی  ر  صیق یً هییآ  ولی  کننی 

 کیییموروتق فقییی  از نریی  زییییر  خوریییی  هییی گییقو  امییقوز  الی یی  کننیی میی  متتییی  کهییق  بیی  کهییق 

 تیییر   ا ا ییقار کیی  هسیی ن  الک قونرکیی  هییی شیییک  این قن یی  خوریییی  هییی گییقو .اسیی  شیی  تشییکر 

 بیی  و کییقر  جمیی  افتعییی  نمییور ، گی رییو ، ارا نیی  مشییک  همییی  کیی  کسییین  سییییق بییی سیییزن میی 

 کیییموروتق فقییی  از ا تیییی  .رهنیی  ا اییی  روجینییی  کمیی  الک قونریی  گی رییو  فقییی  از یکیی یرق
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 محی  از رو  بسیری  کی  کسیین  ییی کننی می   شیی  احسیی  هییگیقو  ر  کی  کسیین  بیقا  توانی می 

.بیش  منیس  اس ، مشک  بقایشی  خین  از خقوج یی و نن کم  زن گ  گقو  متتی  تشکر 

 

 :از اند عبی توا  اعضی  خود بخودیی   هی  گوه مزایی  

 ج ی بقا مقیبل بیمشکت هی اس قات  ییرگرق افتعی و 

 حمیی ازریرقا بیتجقبری زن گ مشیب افمرنی یی   مج رو 

  شخص ورس ریب ب  ش شخص هی برن توسع رار 

 حسیسر برش قراش  نسی ب احسیسی ریرقا  قاگرق به قابقازاحسیسی و 

 هیکیل برش قر مقیبل بینیساع میرب احسی ت   و 

 ، شخصییی بیییییییی گیییقو اج مییییع وانییی وا همینن سییییز توسیییع رار یییی ا تییییی بییییجیمعییی

 شخص کم ق

  کن م ی منی بقا سیزمی ا ائ خ م عنوا ب 

  کن م تأمر سیزمی  ابیی شیک ان شی افتعی ومنیب 
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 :نهییی هدف

 سالمت هی  بونیمه هدف هی  گوه  د  خودمواقبتی عیملیت افزایش

  فعیلیت استواتژ  

 مقاتیی  هیی مهیی   تقویی و ایجییر1

گرییق ،تصییمر  مسییأل ،حیی ) خییوراز

 بیی  رسیی ا تییییف ، هییی مهییی  

 هییییمهیییی  سیییییقو زر  اتییی ا 

(.خیص موضو  بقحس 

 هیییی گیییقو ایجییییر

خوریی  
 

 خورکی آمیی   حییس تقوییی و ایجیییر2

 کییقر  ر ونیی  و خییوراز بقراشیی و

ستم جییری 

 ازا ایییی  حمییییی 

و خوریییی   خیی می 

 ا مشیو  

 

 مقاکیی  و  نیی  – مشییو ت  مقکیی  تشییکر 

 خورمقاتی   از حمیی  اس ین 

 بییقا  غرقم خصیی قگییتسییهر  تقبریی 

 خوریی   هی گقو  ه ای 

 گقتسهر  مهی  و ران  تعقیف

 گقتسهر  آموز مهی   بس   تهر 

 کشیییو   مجیییق  مقبریییی  تقبرییی 

 گقتسهر  کنن  تقبر 

 میی یقا و گیی ا ا سریسیی  حمیییی  جلیی 

از حمیییی  بییقا  توسییع  هییی بخیی سییییق

خوریی   هی گقو تشکر 

 نهیرهییی  سییییقو هیییNGOحمیییی  جلیی 

 هییی گییقو  تشییکر از حمیییی  بییقا میی ن 

خوریی  

 هییی مهییی   ان قییی 

 هیی گیقو  بی  زنی گ 

 ه ف





 تشییکر  از حمیییی اج میع  حمیی  ا  ای  3

 خوریی   هی گقو 
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 میانی و ملی سطح دو در پشتیبان خدمات لیست

 بیقا (تجهر اتی  و مییل  ،کی کنیی ) منییب  تیأمر  منظیو بی  ملی  و مریین  سیط  رو ر  خی می  ایی 

:گرقن م  انجی  مقتی هی حرط  ر  خورمقاتی   هی بقنیم  ا ای  محرط  سطوح خ می 

 خودمراقبتی از حمایت فنی مشورتی مرکز -در سطح ملی

وا تقییی آمییوزشر ر  ییق و اسیی  خییورمقاتی   از حمیییی   نیی  و علمیی  اصییل  بیییزو  مقکیی  اییی 

 اصییل  م ییول  عنییوا بیی  مقکیی  اییی  .نمیییی میی   عیلریی  سییتم وزا  به اشیی ر مییی وآمییوزشپ شییک 

 هیی ای   ا نظییی  و اتیی ا  ، ییی  بقنیمیی  ،بق سیی ،مشییک تحلریی ،ییییب  مشییک  کقخیی  بیییی  بقنیمیی 

 شییقح.بیشیی میی خوریییی هییی گییقو اصییل اییی مقکیی حمیییی ازتشییکر هییی بقنیمیی یکیی از.نمیییی 

.اس  مخ لف هی تسم پوش  بقا  زیق وظییف

 

 :اصلی وظایف شرح

 خوریی  هی گقو  تشکر  ر  کم  و حمیی  .1

 خوریی   هی گقو از حمیی نظی  پرشنهیر  سیخ ی  م او  بیزنرق  و فقاح  .2

 کشو  ر  خوریی   هی گقو  از حمیی  سیخ ی  مو قر  مر ا  ا زشریب  .3

 خوریی   هی گقو  از حمیی  هی بقنیم  هی اولوی  تعرر  و نریزسنج  .4

 خوریی   هی گقو  گق  تسهر  و مشیو   خ می   ن  اس ین ا رهی  ت وی  .5

 سیطوحبی  آ  تخصیر  و خورییی  هیی گیقو  از حمییی  بیقا  بورجی  تیأمر  بیقا  حمییی  جلی  .6

 مرین 

  ن  مشیو   مقک  ر  خوریی  هی گقو  تشکر  رس و العم  فقاح  .7

 خ م  موضو  ر  بهو ز/مقات ستم خینوار  تقبر  آموزش  بس   تهر  .8

مقب  آموزش هی رو   بقگ ا   بی کشو   مقبری  تقبر  .9

 :(استانی) میانی سطح در پشتیبان ساختار

 کی اسی خورییی هیی گیقو بیقا  از  انسیین  نریقو  تیأمر و  نی  پشی ریین  مقکی  ایی  اصیل  نقی 

 :شورم  انجی  زیق ات امی  فقی از

 خوریی  هی گقو  جلسی  و هیکت  بق ا رو   نظی   .1

  گق تسهر بقا مقاتیی ستم وبهو زا بقا آموزش  هی رو   بقگ ا   .2

بهو ز/خینوار مقات ستم  عملکقر بق ا رو   نظی   .3



 

6 
 

 بییی خوریییی هییی گییقو تسییهر گییقر عنییوا بیی بهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار  بیییزآموز  و تقبریی  .4

 ر  قآموزشوا تقی ستم  همکی  

 تقپییر  سطوح ب  خوریی  هی گقو  خصوص ر   ن  مشیو   ا ای  .5

 بخش  بقو  و بخش  ر و  هی همیهنر  .6

 خوریی  هی گقو ازحمیی  هی بقنیم  اجقا  و فقاح  .7

 نریزهی اسی  بق  آموزشهی  سین  تأمر  .8

وحمیییی از مشییی ک  بییقا  جیمعیی  مخ لییف هییی گییقو  وهییی NGOو خصوصیی  بخیی  تقغریی  .9

 خوریی  هی گقو 

 ج ی  خوریی   هی گقو  تشکر   ون  از حمیی  .11

 تشییکر ور  آ  کییی گرق بیی  بییقا   ییی  بقنیمیی  و جیمعیی  موجییور هییی ظق ریی  شنیسیییی  .11

 خوریی هی گقو ازحمیی 

 منطق  سط  ر خوریی هی گقو اثقبخش  شواه  ا ای  .12

 

 بهداشت های خانه/ بهداشتی های پایگاه اصلی خدمتی فرآیندهای عناوین

تعییی اروثیییی وعضیییوی سییییرقا سیییتم راوفلییی ر گیییقو خورییییی نیییی ثیییی نظیییی  بیییق .1

 خوریی هی گقو 

 تسهر گقعنوا ب خوریی هی گقو شقک ر جلسی  .2

هیآ وا جی گرقن گی خ م ب  خوریی هی گقو معق   .3

 و ق گ ا شره خوریی هی گقو تشکر رس و العم  توزی  .4

 تسهر گقومشیو ر کنی گقو خوریی عنوا ب ا ائ نق  .5

 خوریی هی گقو اعضی  م نیس  آموزش  موار و هی سین  توزی  .6

 خوریی تح پوش وتحلر آ هی گقو شیخ وضعر تعرر  .7

فقاح وم اخل بقا بهیورشیخ  .8
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 :خودیار های گروهبرای تسهیل گری در  بهورز/ مراقب سالمت خانواده های ویژگی

زیییقهییی وی گیی  را ا خوریییی بیییی هییی گییقو بییقا تسییهر گییق ر بهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار 

:بیش 

 

 :دانش

  حیی امق زنیی گ ، هییی مهییی   خورکی آمیی  ،) مییقتی  مییییهر  و خییورمقاتی   میییین  بییی آشیینیی

  ش   ا ای  خورمقاتی   مییح  مو ر ر   ن  پیی  افتعی  راش   ،(تغررق

  آ  ه ای  نحو  و  وای  ،خوریی  هی گقو  بی آشنیی 

  کشو  ر  موجور تسهرت  بی آشنیی 

  آموزش  نریزسنج  تکنر  بی آشنیی 

  گقو  پوییی  بی آشنیی 

  گقوه  گرق تصمر  هی تکنر  بی آشنیی 

  خوریی   مییهر  بی آشنیی 

 

 :نگوش

 گقوه  کی  انجی  ب  اع قیر 

  خوریی  هی گقو  ب  رار  اهمر 

 گقو  نظقا  ب  نهیر  ا زش  

 

 :مهی ت

   مطیل  ان قی  مهی 

   ا تییف  هی مهی 

   آموزش   ی  بقنیم  مهی

   گقوه  کی  هی تکنر  کی گرق ب  مهی 

   ا کی  بی ش مینن  گقوه  آموزش هی  وش مهی… 

   مؤثق ا تیی  بقتقا   مهی 

   گقوه  خوریی   هی مهی 

   گقو   هیق  هی مهی
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خودیار های گروهعضویت در 

سیییرقسییتم عنییوا بیی ر پقتییی ملیی خییورمقاتی  بییسیی میی بییقا عضییوی ر گییقو ا خوریییی اب یی ا

خورییییی توسییی پقتیییی ملییی خیییورمقاتی  بیییقا سییییرقا هیییی گیییقو  قاخیییوا عضیییوی ر .عضیییوشییی 

بییقا عضییوی ر گییقو ا خوریییی حقرقیی از اسیی کیی بیی مقاتیی سییتم .شییورمیی سییتم ا سییی 

هییی  گییقوبییقا عضییوی ر .کنریی نییی ثییی خوریییی موجییورهییی گییقو خییینوار خییورمقاجعیی نمییور ور 

ور وا رشییی  خورییییی پقتیییی ملییی خیییورمقاتی  هیییی گیییقو بییی صییییح بییسییی مییی خورییییی مجییییز 

.کنر نی ثی مو رنظقخوریی هی گقو 

 خودیار های گروه تشکیل استانداردهای

وتقوییی همکییی  بییر  هیییقا خوریییی هییی گییقو سیییز شییییفو اهنمیییی ،هیی فازاییی رسیی و العم 

(مقاتییی سیییتم خیییینوار )پ شیییک آمیییوزشووزا  به اشییی ر میییی نمیینییی  وییییی رخوهیییی گیییقو 

.اس 

ارا  آ بییی  وشبحییی .نییییقاسییی 12-11فیییو معمیییو بییی نییییقو15-5یییی گیییقو خورییییی م شیییک از

هیییی مو قریی  ییقر کیی بیی )غرقم خصیی هیی ای جلسیی توسیی  هیییق.اسیی (FGD)گقوهیی م مقکیی 

.گرییقرمیی انجییی (اسیی تسییهر گییق نریی هییی مهییی  ورا ا یی  یی رسیی ر زمرنیی مشییک مییو ربحیی 

کن م تسهر گقر بعض ازجلسی شقک عنوا ب مقات ستم خینوار 

 :در گروه خودیار ها نقش

 ارا ن تسهر گقنق بهو ز/مقات ستم خینوار :تسهر گق  

  قر ازاعضیگقو خوریی اس گقو  هیق: هیقگقو  

  اس (نیق12-11معمو فو ب نیقو15-5)اعضی گقو عضو از:عضوگقو.

بایببد بببه مببوارد زیببر پایبنببد گببروه و اعضببای گببروه  ، رهبببر(گببرتسببهیل ) بهببورز/  خببانوادهمراقببب سببالمت 

 :باشند

  منیس وا ائ افتعی رتر

  اعضی گقو توانمن سیز

  جیمع مثی  اب نمیی گ ا ن ی

  مقات ستم خینوار ا ائ بیزخو رب

  گقو نریزهی پیسخروبور نسی ب

  وزا  به اش ر می وآموزشپ شک هی رس و العم ب پییین بور 
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 شرح زیر است به خودیارگروه  یفهرست استانداردها.

 طبور  ببه ببرای اینکبه یبر گبروه خودیبار را       کننبد  مبی رهببران گبروه خودیبار خبدمت      عنبوان  بهافرادی که  .1

هستند هایی ویژگیو  ها مهارتدارای  و هدایت کنند دهی سازمان مؤثر

:شیم هیوی گ وهیمهی  ای 

  بهو ز/مقات ستم خینوار ن ری بیحیظ ابط کی  تمیی ب

  بهو ز/مقات ستم خینوار نظی  بیح ات کقر کی تیبلر

  خوشیم گووهم  ،ج ا شخصر

  مم  صو  ب آموزش هی  عیلر مشی ک ر

  پ شک آموزشووزا  به اش ر می وتیی وهیبقنیم تقوی ییرگرق وتمیی ب

  سیزمی وم یقی ،گقو تسهر ر زمرن ا تییفی ،توانیی

  رریییقر زنییی گ کسیییین کییی عضیییوگیییقو غتایجییییرتمییییی بییی گیییقو خورییییی و سییییل تعهییی بییی

.هس ن 

 گقو م یقی هی اس قات  ب رس یی   ج ی وهی ای  ییرگرق اس قیی از

 ، بیش  ییبیموضو گقو خوریی ر ا تشخصیًمینن ریرقاعضیگقو.

  گقو کنن گی شقک ر وایجیرانرر  تیبلر توانمن کقر 

  ایمر  /وتجهر ا این قن  نّیو  راش  ران ورس قس ب

و هیییقا بییقکننیی میی ا ائیی خوریییی شییقحوظییییف ابییقا  هیییقا گییقو بهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار 

.(نری کنر 1ب پروس )کنن م پی ام قهی شقحش  کی اسی 

گییقو امضیییکیی توسیی  هیییقا واعضییی«همکییی  هییی نیمیی موا قیی »بیییی بهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار 

ازایییی هییییآ کییی  ازمیییین را نییی تیییأثرقبرشییی قی هییییی نیمییی موا قییی  کنیییر رهیییا ائییی  اشیییورمییی 

.توسع ییب اس ین ا رهی اولر حمیی کنن وهمکی  بی هیقا گقو خور

 کننببد شببده، شببرکت مببی  رفتببههببای آموزشببی در ن ببر گ   همببه رهبببران فعببا  گببروه خودیببار در فرصببت   . 2

گییقو عملکییقرمثییی حیی اکثق سییین  منییی  بیی منظییو بیی خوریییی گییقو  هیییقا همیی آمییوزشبییقا 

.خوریی ضقو  اس 

گییقو  هیییقا ج ییی تمییی شیی  بییقا فقاحیی آمییوزشر تیییو مسییتولر بیییی تییی از: ج ییی  هیییقا 

.هی اتکمر کن راش  بیش وای رو  شقک 
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، هیییق هییی مهییی  بییقا حیییظوییی  آموزشیی رو  ر  هیییقا همیی ضییقو  اسیی کیی  : هبرروا  همرره

 .ر یی  کنن موضو گقو خوریی مو ر ار  وزب طیل مشقک کنن ومنیب شنیخ 

ر فییی سیییی شیییقک م مقکییی آموزشییی هیییی  قصییی میییو رازحییی ات روبییییی ر خورییییی گیییقو  هیییقا 

آمیییوزشوا تقیییی سیییتم ،وزا  به اشییی ،ر میییی وآمیییوزشر  یییقتوسییی هییییآمیییوزشایییی  .کننییی 

.خواه ش م یقی و ی  بقنیم پ شک 

 کنند آموزش پزشکی عمل می های وزارت بهداشت درمان و های خودیار مطابق باسیاست گروه. 3

:ان ازعیی  هیسریس 

A.   ازرا B. اصو اختتC. رس قسD.  تیعرضع

E.  شورا ائ نم پ شک مشیو F          .شورپ شک ب اش قاکگ اش  نم اتت را وی و

G.زن گ تأکر بق H                           . گقو هی بقخ  عیلر ازصقفنظقال ا ب

A .  کنند میاز  ازدا   حمییت  خودیی  هبوا  ه اعضی گوه    : ازدا. 

  نیییییی ر خیییی جازجلسییی اعیییت شیییورمریییقاینکییی ر جلسییی گیییقو شییی  بریییی افتعیییی شخصییی

.شخص بیش هی آسر ر معقضخطقکنن  شقک 

  بیی اجیز ک ی از قرراش  بیش هی رل ییهیعکس،شنیسیی تیب بقا اعت افتعی،.

  پ شیییک آمیییوزشووزا  به اشییی ر میییی هیییی بقنیمییی وابسییی  بییی _ خورییییی هیییی گیییقو همییی

،از هیییقا گییقو ان ظییی کننیی میی شییقک خوریییی ا ییقارر ییی گییقو کیی هنریییم  .بیشیین میی 

مییو راییی .بیی اشیی قاکبر ا نیی مقاتیی سییتم خییینوار افتعییی عضییوی ر گییقو  ابییی ورمیی 

.نرس  ازرا  تضین

B . اخالقیاصول : 

 .پیوه  خواهند کود اخالقیاصول  سییست از خودیی  گوه   هبوا  

منییی  کیی بیییشییورمیی گییقو خوریییی انجییی عملیی بیی نییی بیی  عهیی یکیی ازاعضیییگییقو مکیی ر صییو ت 

ر ییییوابسیی ر مییییل را ر  یمنییسیییزمی کیی ر آ  سییییزمینبیییمنییی  بیشیی وییییاور تضیییرشخصیی 

،نیی اعییت کشیی  ازآ آگییی محییضبیی  افتعییی مقبوفییبیییمییوا ر  ابیییی کنییر آ عضییوتضیییربیشیی ،

ر ا تییییی گریییق تصیییمر ازشیییقک ر بییییی وحییی فکننییی مقبیییو مییی اکقا هقگونییی  اازشیییی خوربیییی 

.خوررا  کنن ای موضو بی





 

11 
 

C .بوگزا  کنند دستوسی قیبل هی  مکی د   بیید جلسیت  ا خودیی  هی  گوه : دستوسی. 

بیی ،فییو کل بیی .بقگیی ا شییوربهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار همیهنییششیی  بیییر مکییی بیییی جلسییی 

هییی مکییی نییییی ر گییقو جلسییی عنییوا هییر بیی ،ورس قسیی مقبییو بیی مسییتولر هییی نرقانیی رلریی 

.بقگ ا گقرن شخص 

D. تبعیض عدم : 

 .کنند میجیمعه پیوه   د  عدم تبعیض هی  سییست ازخودیی   هی  گوه 

 ییقربییقا گییقو منیسیی کیی ر صییو ت ) اگییقو شییی اعضییی ج ییی میی او فییو بیی خوریییی هییی گییقو 

آو ر رسییی بییی تص شیییی کییی غرقان یییییع هیییی شیییقک از ا یییقار مثیییی عنیییوا بییی .پ یقنییی مییی (بیشیی 

.ر گقو منیس نرس ن عضوی گقو اس بقا ر ازمشی ک حمیی  منی  میل یی

سریسیی عیی  ازبیییی هیییگییقو بیییاییی حییی ،شییون ،ایجیییرخیییصهییی وی گیی بیییهیییی گییقو ممکیی اسیی 

ممکیی اسیی بیییا ائیی  اهنمیییی بیی ا ییقاروکمیی بهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار  .تیعییرضحمیییی کننیی 

.بقا پر اکقر گقو منیس مطیب بیشقای ومنی عشی کم کنن هیآ ب 

کیی اسیی شییقای خیصیی گییقو خوریییی را ا ر صییو ت کیی توانیی میی بهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار 

،منیسییی اسییی (امکیییی عضیییوی ج یییی ر گیییقو وجیییورنییی ا ر)"گیییقو بسییی  "زمیییی مییی  ر آ 

ییی رو  زمییین ممکیی اسیی کیی انیی کییقر شییقک ییی بقنیمیی ر یییی راعضیییگییقو خو،مثییی عنییوا بیی 

گییقو وازگییقو حمیییی کنیی توانیی میی بهییو ز/سییتم خییینوار مقاتیی ر کنییر شییقایط ، فییو بکشیی ،

.توصر نکن  اب ریرقا 

E .  دهند نمی پزشکی مشیه   خودیی  گوه   هبوا : پزشکی مشیه. 

م خصصیییی هییییآ ح ییی اگیییقرهنییی نمییی ا ائییی پ شیییک مشییییو  شیییی وظریییی انجیییی ر گیییقو  هییییقا 

تجیییی  میییو رر ممکییی اسییی افتعییییت واعضیییی گیییقو  هییییقا  . نبیشیییبه اشییی  هیییی مقاتیییی 

،بیییی مشیییییو  رار شخصیییی ،تیسییییرقهی از،امیییییگ ا نیییی اشیییی قاکبیییی ،ر مییییی وغرییییق شخصیییی 

.کنن م خوررا  هیمشیو  وییا ائ را وگ ا  اش قاک

گیییقو  هییییقا رار نشییی  اسییی ،توسییی اعضیییی گیییقو مشییییو  ازاینکییی مطمیییت شییی  منظیییو بییی 

 اگییقو  ونیی نظییی  را نیی و،بییقمییحیی گ ا نیی میی ر تمییی جلسییی بیی اشیی قاک اگییقو  هنمورهییی 

.کنن م  هیق 
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F .پزشکی اقالم دا هیی ه گذا   اشتواک 

.ندا ند از هو نوع دا ههی مبیدله یی گذا   اشتواکبه  فعیلیتی د  خصوص خودیی  هی  گوه 

بیی وییییمییرلیی گییقو ر مرییی اعضییی  ارا وتواننیی نمیی اعضیییگییقو وبهییو ز/ مقاتیی سییتم خییینوار 

گییقو جلسییی فییو ر را وهیییییییی اجیییز رهنیی نقیی وان قییی نگییقو  هیییقا بنیییبقای ، .گ ا نیی اشیی قاک

.اتییقبری  

G .زندگی بو تأکید 

.کنند می پشتیبینی  ا زندگی بو تأکید هی  سییست خودیی  هی  گوه 

خییورییییریرییقا بیی ا ییقار کیی  بیییلقو خطییق اازبهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار بیییی گییقو  هیییقا 

کیی ر صییو ت  ابهییو ز/مقاتیی سییتم خییینوار بیییی گییقو  هیییقا  .رهنیی هشیی ا  سییینن میی آسییر 

بیی بیییی زنیی گ قا بییالوتییو تقییی ته ییی هی  .رهنیی هشیی ا اتییییقا  یییر تییوجه بیی وییییسو اسیی ییر 

.بت یصل گ ا شرار شوربهو ز/مقات ستم خینوار 

H. هی فعیلیتاز بعضی از  پوشی چشم 

.کنند پوشی چشم گوه  پیشنهید  بوا  هی  فعیلیتبوخی از  است از نییز خودیی  گوه   هبوا 

میی یقی بیییخطییقمشییک بییی اکننیی  حمیییی گییقو وسیییزمی گییقو ممکیی اسیی هییی  عیلریی بقخیی از

گییقو ییییوگنجینریی  شیی  اسیی جلسییی گییقو کیی ر  عیییلر  هییق .مواجیی کنیی  عیلریی میهریی توجیی بیی 

ر صییو  بییقوزاتییییقنیییگوا  خییی جازجلسییی گییقو برییقو بقونیی جیییی کیی بیییه گرییقرمیی تصییمر 

از عیلریی هقگونیی لطییییً .نیی ا رگییقو ی عضییار تیییی  مسییتولر گونیی هییر ریرییقکننیی  حمیییی سیییزمی 

.خورر مری بر ا ی بهو ز/مقات ستم خینوار بی اتأیر ش  پر 

 .های خودیار داوطلبانه و رایگان هستند گروه .4

هیییهییی ج ئیی  اکنیی ،اییی کمیی اعضیییر خواسیی کمیی بییقا تییأمر ه ینیی اگییقییی گییقو خوریییی از

بیییییی وعیی  ییی گییقو ممکیی اسیی ،جلسییی  اهمییقا اگییقاعضیییموا یی بیشیین ،.نییییی اجیییی  بیشیی 

.کنن تشکر ره هی خور اتأمر م غ ای یی عیلر ک ر آ اعضیه ین 
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.مخل روند گروه است جلوگیری کنند رفتارشانافرادی که  ممکن است از مشارکت خودیارگروه  .5

کییی مخییی گییی ا رمییی  ابییی نمییییی قان    ی هییییی صیییکییی مهقکسییی حییی را نییی ازو ورخورییییی گیییقو 

وییییرهنیی میی مییو رآزا واتییی تییقا کیی اعضییی ریرییق اجلسییی گییقو اسیی جلییوگرق کننیی ،کسییین 

گییقو مخیی عضییو .شییون میی اعضییی گییقو ویییی ونیی جلسیی ا  یییر خطییقبیی ریرییقموجیی هییی  ا از

.بسیییری مخیییق بیشییی ،بیعییی صییی م زر بییی ا یییقاروکییی گیییقو بیشییی خورییییی هیییی گیییقو ر توانییی مییی 

ر گییقو همچنییر اییی اح مییی وجییوررا رکیی ممکیی اسیی اییی  ییقرتیییر بیی نییی بییقر ازارامیی حضییو 

 ییقرکیی تصییمر بررقنیی ممکیی اسیی بهییو ز/ هیییقگییقو بیییمشییی ک مقاتیی سییتم خییینوار نییشیی و

.گقو  اتقککن مخ 

بببه  و مسببلولیت را دارنببدانتخببام موعببوعات ب ببن و سببخنرانان بببرای جلسببات   حببق خودیببار هببای گببروه. 6

.حداقل رساندن خطر برای اعضای گروه را دارند

گیییقو وهمچنیییر سیییخنقانی و یییی  بقنیمییی بییییی جلسیییی کننییی گی شیییقک خورییییی هیییی گیییقو ر 

،اغلیی خوریییی زییییربیشیی هییی گییقو تعیی ارکیی ر صییو ت  .ان خییی کننیی خییوب بیی موضییوعی بحیی  ا

اسییی کییی ازتمیییی افتعیییی من شیییقر جلسیییی گیییقو آگییییه غرقعملییی مقاتییی سیییتم خیییینوار بیییقا 

.پر اکنن 

.مسیییتولر بییی حییی ات  سیییین  خطیییقبیییقا اعضیییی گیییقو وسییییزمی  ارا نییی خورییییی  هییییقا گیییقو 

مطیییب بیییاصییو اختتیی ،.جلسییی متتییی نییییی بییی سیییل ،ییییاصییو اختتیی ر تضیییربیشیی رسیی و 

خورییییی ازکی کنیییی ویییییراوفلییی نیییییی بیییقا  سیییر  بییی اهییی افشخصییی ازیییی گیییقو کییی ا هیییر 

.اس ییر کنن 

خییی جرهنیی  نشییی میینظ ومیی او فییو بیی خیصیی خوریییی ر صییو ت کیی رسیی و جلسییی ییی گییقو 

گییقو نظییقتییأمر بیییبهییو ز/،مقاتیی سییتم خییینوار اسیی آ مأمو ییی شیی   عیلریی گییقو از سیییل و

.گقو  امنح کن را ر ا قص به اش اس ی ای مقک ر م یقی مس قق

بهببورز /  مراقببب سببالمت خببانواده طریببق از بببا گببروه خودیببار دیگببر هببای سببازمانو  مؤسسببات ارتبببا  .7

 شود می مدیریت

توضییر هیییسیییزمی ومؤسسییی اسیی کیی بیی نمیینیی گی بهییو ز/خییینوار سییتم اییی مسییتولر مقاتیی 

هییی گییقو  وابیی بییی.خوریییی تمییی نررقنیی وحمیییی نکننیی هییی گییقو مسیی قر بیییفییو بیی رهیی کیی 

.شورم ارا  بهو ز/خینوار ستم خوریی ازفقی مقات 
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1پیوست   

 "همکاری های نامه موافقت"

.......................خوریی  هیقگقو :عنوا 

.......................................................:شمی  تمی 

:.......................................................................................................مح سکون 

 خالصه موقعیت 

هیییی کمییی بیییقا پشییی ریین ،آمیییوزشوخورییییی میییقر  ابیییقا بییی اشییی قاکگ اشییی  تجقبییی زنییی گ مشییی قکهیییی گیییقو 

ازفقییی تییتش ییقر بیییتوانیی میی تغررییقشخصیی مثییی را نیی کیی اع قیییرهیییآ .کننیی میی جمیی ر کنییی هیی م قیبیی 

پ شییک راوفلیییی آمییوزشوخوریییی وابسیی  بیی وزا  به اشیی ر مییی هییی گییقو  هیییقا .ریرییقا اتییییقبری یی حمیییی 

هییقگییقو خوریییی .کننیی میی سییتم ایییییرهنیی  ونقیی اسیسیی  ار تسییهر اییی  قاینیی ا تقیییبیشیین میی ا زشییمن  

.ن رج ی همکی  مش قکبر گقو وسیزمی حیم اس 

سیییزمین وتیی ا کی گییقو  ا،ازفقییی میی اکق وهییی جنییی و ، هیییقا گییقو خوریییی بیییمسیییع  ومشییی ک اعضییی گییق

.کنن م تقسر وظییفر مری اعضیم یقی 

 :هظییف/  هی مسئولیت

  الک قونریی شییمی  تمییی وآر  نییی ،افییت از.)بهییو ز/ ابیی گییقو بیییمقاتیی سییتم خییینوار عنییوا بیی خیی م

(بهو ز/مقات ستم خینوار 

 سییییزمی شیییمی)شیییورمییی بقگییی ا رس قسییی تیبییی مطمیییت شیییوی کییی جلسیییی گیییقو ر  ضیییی متتیییی منیسییی و

(.ر ای  قاین مسیع  کن توان م 

  بیاعضی گقو توسع رهر جلسی  اهی زمی وهیبقنیم.

  ان  سر  افمرنی حیص کنر ک جلسی ب افت عمو.

  ی  بقنیم رعو ازسخنقانی مهمی ،ازجمل ،کنر اجقاو ی  بقنیم کی واجقا جلس  اهمقا بیاعضی گقو ،رس و 

.وغرق وی  هی بقنیم 

  اس صو  گق   اس مو رنریزک کنی آ مطمت شوی ک پرررق جلسی. 

 بقبح نظی  کنر همقا بیاعضی گقو ،بح گقوه  ابیزوتسهر کنر ،مشی ک  اتشوی کنر و. 

  شورم افمرنی حیص کنر ک ازاعضی ج ی اس قیی. 

  ابقا افمرنی ازا تیی اعضی گقو بر زمی جلسی ا ائ واجقاکنر ا بقنیم ر صو  ل و . 

 اس خوریی گقو اس ین ا رهی افمرنی رهر ک گقو مطیب بی.
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 :شوایط الزم

  بهو ز/مقات ستم خینوار ن ری بیکی  حیظ ابط تمیی ب

  بهو ز/مقات ستم خینوار نظی  بیح ات کقر کی تیبلر

  خوشیم گووهم  ،ج ا شخصر

  مم  صو  ب آموزش هی  عیلر مشی ک ر

  پ شک آموزشووزا  به اش ر می وتیی وهیبقنیم تقوی ییرگرق وتمیی ب

  سیزمی وم یقی ،گقو تسهر ا تییفی ،زمرن ر توانیی

  ر زن گ کسین ک عضوگقو هس ن تغررقایجیرتمیی ب گقو خوریی و سیل تعه ب.

 گقو م یقی هی اس قات  ب رس یی   ج ی وهی ای  ییرگرق اس قیی از

 ، ی بیش بیموضو گقو خوریی ر ا تیشخصیًمینن ریرقاعضیگقو.

  گقو کنن گی شقک وایجیرانرر  ر تیبلر توانمن کقر 

  ایمر  /وتجهر ا این قن  نّیو  راش  ران ورس قس ب

 :آموزش  هبوا 

آمیییوزشاولرییی و.رهنییی مییی  اا ائییی خورییییی ،حمییییی مییی او ونظیییی  بیییق هییییقا گیییقو بهیییو ز/مقاتییی سیییتم خیییینوار 

میی یقی رسیی و العم  ییی کویی ازخوریییی عییتو بییقاییی ، هیییقا گییقو  .شییورمیی میی او سیییان  ییقاه هییی آمییوزش

.کنن م ر یی  خوریی هی گقو 

 :ا زشییبی عملکود

تییی اجیی بیی  ارا نیی نریی اییی  قصیی خوریییی  هیییقا گییقو .گرییقرمیی ا زییییب میینظ بییقاسییی اهیی افتوا یی شیی  صییو  

 .بییییزخو را ائییی رهنییی بهیییو ز/صیییو  گق  ییی بییی مقاتییی سیییتم خیییینوار هیییی حمییییی گیییقو وعملکیییقرخیییور،عملکیییقر

مسیییتو تسیییهر  قآینییی بهیییو ز/مقاتییی سیییتم خیییینوار .شیییورمییی توصیییر ا زیییییب سییییان از هییییقا وعملکیییقرگیییقو 

.اس ا زییب 

ور کاینجین  خوان   همکی  بقا ب انجی  سین  کن م ای شقحموتعر  ا بی بیاشقحرار ش موا ق هیی مستولر و ک ر 

تمی تتشخور اکن م همچنر اینجین بیکی ترم بقا بسر مقر ومنیبع ک بقا  سر  ب اه افگقو خوریی کم .کن م 

 .کن م 

:تی یخ :                                                               امضیراوفل 



:تی یخ:بهو ز/امضیمقات ستم خینوار 


