


 
 

 محله،سالمت دستورالعمل راه اندازی کانونهای 

 محله و شهرستان،  سالمت مجمع    

   

 مرکز بهداشت شهرستان زنجان

 



 :  کانون سالمت محله

Community Based Organizations (CBO) 

 ،خود سالمت ارتقای هدف با مردم آن در که است محلی ،محور اجتماع شکلت

 غیردولتی، تشکیالتی کانون این .کنند می مشارکت جامعه و محله خانواده،

  یا محله) مشخص جغرافیایی حوزه یک در که است داوطلبانه و غیرانتفاعی

 .گیرد می شکل (کشور وزارت تعریف اساس بر روستا

     



 

 

 : می تواند سالمتکانون محل 

 سالمت شهرداری ها، خانه محله سازمان شهرسازی، پایگاه ها و مراکز خانه های 

 ، اماکن وابسته به سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی یا خیرساز بر جامع سالمت

 .باشدمورد حسب 



 مردممشارکت نوع 

 .  مردم در کانون آگاهانه، داوطلبانه، مسئوالنه و عادالنه می باشدمشارکت                

(آگاهانه مشارکت) دارند کامل آگاهی و اطالعات آن وظایف و کانون در حضور به نسبت مردم 

دارند مشارکت کانون امور اجرای در داشتی چشم هیچ بدون و داوطلبانه صورت به مردم 

 (داوطلبانه مشارکت)

هر و است یکسان جامعه آحاد تمامی برای محلی سالمت کانون در شهروندان مشارکت و حضور 

   (عادالنه مشارکت) .شود سالمت کانون عضو می تواند عالقمندی شخص

 

 



 اهداف

سالمت  خود، خانواده و  توسعه  درمردم ، پویا و خالق کارآمد ،افزایش مشارکت مؤثر
 محله

   ارتقای سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی ساکنان محله 

  تقویت شادابی و امید در شهروندان از طریق بهبود شرایط محیطی و اجتماعی و ترویج
 سبک زندگی سالم

 و احساس ارزشمند بودن مردم از طریق  تقویت روحیه خودباوری، اعتماد به  نفس
 مشارکت در انجام کارهای داوطلبانه و خیرخواهانه  

 محله   مردم درتوسعه سالمت های همکارینهادینه سازی مشارکت و 

 ،ظرفیت های مردمی در پاسخ دهی به معضالت و مشکالت  مدیریت  و هدایتبسیج
 سالمت محله  

  سازماندهی و توانمندسازی مردم در پذیرش مسئولیت  اجتماعی سالمت 

 



   ساختار کانون سالمت محله

 

 عالقمندی حسب بر کانون عضو داوطلب مردم .:مردمی های  وهگر-الف

 های گروه از تعدادی یا یک در توانند می شخصی نیازهای یا و

  محله سالمت مجمع تائید مورد که کانون مجموعه زیر موضوعی

 ،کودک و مادر ،سالمندان :پیشنهادی های گروه .شوند عضو نیز باشد

   باشد می  ....و زیست محیط ،ایمنی

 

 



   ساختار کانون سالمت محله

 با و محله کانون اعضای توسط گیری رای صورت به :دبیرکانون جانشین و دبیر-ب

 اعضا از دیگر نفر یک همچنین .شود می تعیین یکبار سال دو هر و داوطلبان فراخوان

 و دبیر انتخاب در جنسیتی تعادل است بهتر که شود می معرفی دبیر جانشین عنوان به

 ..گردد لحاظ جانشین

 معاونت یا اجتماعی معاونت) دانشگاه نماینده طرف از مشترک طور به ها آن ابالغ 

 روستا دهیار /شهر شهردار بخشدار، و (شهرستان بهداشت مرکز رئیس ...و بهداشتی

 .گردد می صادر

 



 مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستاییانتظارات از مسئولین 

همکاری در فرخوان ثبت نام اعضای کانون 

همکاری در فراخوان مراسم افتتاحیه کانون 

همکاری در جلب مشارکت سفیران سالمت محله 

  هماهنگی و اطالع رسانی به سفیران سالمت محله 

همکاری در ثبت نام اعضای کانون 

 سالمت محلهمجمع پیگیری تشکیل 

 



 تعریف مجمع سالمت محله

   

 :از متشکل که است بخشی بین همکاری و مردم مشارکت مظهر مجمع

 مسئولین همراه به کانون دبیر جانشین یا دبیر شامل مردمی های بخش نمایندگان-1 

 مربوطه، های گروه

 و اساتید همچنین محله سالمت های سمن و خیرین نماینده محله، معتمدین-2 

 همراه به محله در ساکن دانشگاهیان

   .است محله سطح دولتی و اداری های بخش-3 

          



 مجمع سالمت محالت به صورت ماهیانه تشکیل می شود و مسئول برگزاری

مسئول پایگاه سالمت یا :نظیر)آن نماینده دانشگاه علوم پزشکی در محله 

 .است...( رئیس مرکز جامع سالمت و 



 همحلوظایف و ماموریت مجمع سالمت 

بررسی، تعیین و تصویب اولویت های پیشنهادی کانون 

گذاری، تعیین مداخالت و تقسیم کار اقدامات محلی بین ساکنان داوطلب و   هدف

 اعضای مجمع سالمت محله

فراهم نمودن زمینه همکاری های بین بخشی 

 ایجاد تعامل و هم افزایی میان مردم و بخش های دولتی و غیردولتی 

منظور کاهش مخاطرات سالمت ه پیگیری اجرای مصوبات مطرح شده در مجمع ب 

 



 همحلوظایف و ماموریت مجمع سالمت 

 تشکیل گروه های تخصصی بر اساس ظرفیت و نیاز محلهپیشنهاد 

نظارت و ارزشیابی اقدامات کانون به شکل ساالنه و اقدام برای موفقیت بیشتر 

 تهیه گزارش به مجمع سالمت شهرستان 

پیگیری رفع مشکالت کانون از طریق مجمع سالمت شهرستان حسب مورد 

توانمندسازی ساکنان داوطلب همکاری در کانون سالمت محله 

 



به منظور بررسی و حل معضالت و مشکالت سالمت محله که از طرف کانون سالمت محله : 1بند 

احصاء شده است مجمع سالمت با ترکیب مذکور تشکیل و با همکاری بخشها و خیرین نسبت حل 

(  مجمع سالمت شهرستان)معضالت اقدام می کنند در صورت عدم حل مشکل موارد به سطح باالتر 

 .ارسال می گردد

تجربیات و ابتکارات طرح شده در هریک از کانونهای سالمت محالت توسط دبیر کانون در خانه : 2بند 

خانه مشارکت شهرستان نقش دبیرخانه سالمت . مشارکت شهرستان به اشتراک گذاشته می شود

 .محالت را ایفا می کنند



 با سپاس از همراهی شما


