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خـدمات و چـك   هـاي    اسـتاندارد ،به منظور تضمين كيفيت خدمات ارايه شـده در واحـدهاي ارائـه خـدمات سـالمت      
معاونـت بهداشـت وزارت      تهيـه و تـدوين گرديـد و بـا امـضاي              ،ت تعريف شده  هاي مربوطه براساس بسته خدم     ليست

خـدمات و   هـاي     اسـتاندارد  18/7/1394 مـورخ    د11036/300 بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي طـي نامـه شـماره           
   . گرديدارسالهاي علوم پزشكي  دانشكده/  دانشگاهبه مربوطه هاي ليست چك
  
     الزم به ذكر است توالي انجـام پـايش در      و در نظر گرفته شده    به شرح زير  پايش و ارزشيابي برنامه 

  :هر چك ليست مبتني بر هر سطح مشخص شده است
 :در خصوص شهرستان پايش و ارزشيابي توسط مركز بهداشت-1

بهورز 
كارشناس مراقب سالمت 
سالمت جامعه/ ناظر مراكز بهداشتي درماني 
سالمت جامعه/  مراكز بهداشتي درمانيپزشك 

 : در خصوصپايش و ارزشيابي توسط مركز بهداشت استان يا معاونت بهداشتي-2
بهورز 
كارشناس مراقب سالمت  
سالمت جامعه/ ناظر مراكز بهداشتي درماني  
سالمت جامعه/ زشك مراكز بهداشتي درمانيپ 
آموزش و ارتقاي سالمت مركز بهداشت شهرستانكارشناس مسوول  

 : يا معاونت بهداشت وزارت متبوع در خصوصدفتر آموزش و ارتقاي سالمتپايش و ارزشيابي توسط -3
 بهورز 
كارشناس مراقب سالمت 
سالمت جامعه/ ناظر مراكز بهداشتي درماني  
 سالمت جامعه/ بهداشتي درمانيپزشك مراكز 
كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت مركز بهداشت شهرستان 
كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت معاونت بهداشت/ مدير گروه 

  
1ضميمه شماره ( فهرست ابزارهاي پايش و ارزشيابي(

      ي سـالمت حـوزه     كارشناس مسوول آموزش و ارتقا    /چك ليست پايش عملكرد مديريتي مدير گروه
دانشگاه علوم پزشكي/ معاونت بهداشتي دانشكده

                    چك ليست پايش عملكرد فني كارشناسـان آمـوزش و ارتقـاي سـالمت حـوزه معاونـت بهداشـتي
دانشگاه علوم پزشكي/ دانشكده

  پايش و ارزشيابي: 4فصل 
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چك ليست پايش عملكرد مديريتي كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان
رشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت شهرستانچك ليست پايش عملكرد فني كا
مركز سالمت جامعه/ چك ليست پايش عملكرد مديريتي پزشك مركز بهداشتي درماني
چك ليست پايش عملكرد كارشناس مراقب سالمت
 سالمت جامعه/ ناظر مراكز بهداشتي درمانيچك ليست پايش عملكرد
 بهورزچك ليست پايش عملكرد
سفير سالمتچك ليست پايش عملكرد 
هاي خوديار چك ليست پايش عملكرد گروه
چك ليست ارزيابي خارجي شوراهاي ارتقاي سالمت
فرم گزارش دهي گروه خوديار
سازمان/ فرم تدوين برنامه عملياتي شورا
 ثبت مشخصات سفير سالمت (1فرم شماره(
 مشخصات كلي خانوار تحت پوشش سفيران سالمت (2فرم شماره(
 هاي حامي سالمت بررسي محيط (3فرم شماره(

هاي ارزشيابي شاخص  
  : مديريت اطالعات سالمت پنل ـ

  :پنل مديريت اطالعات سالمت دفتر آموزش و ارتقاي سالمت با اهداف زير تهيه گرديد
ايجاد امكان تحليل سريع شاخص ها متناسب با نيازهاي هر سطح
هاي موفق  از تجربيات دانشگاهمندي بهره  
وضعيت نامطلوب دارند،شاخصي كه در هايي ي برنامه مداخله اي براي دانشگاهاحكمك به طر   
ا دسترسي به اطالعات صحيحت و نهايها اصالح تدريجي مقادير و ميزان

هـاي آمـوزش       سه برنامه سواد سالمت، خودمراقبتي و ارزشيابي رسـانه         هاي متناسب با     مذكور شامل شاخص   پنل
. اسـت ...)  و تـواتر بررسـي و       نحـوه  هـا،   تعريف شـاخص  ( ها   اسنامه هر يك از شاخص    شن و   سالمت در حوزه بهداشت   

  )8ضميمه شماره . ( استشده تهيه  تفكيك سطوح مديريتيهاي مورد نياز به شاخصهمچنين 

نل مديريت اطالعات سالمت دفتر آموزش و ارتقاي سالمت در سه برنامه به شرح زير               هاي پ   شاخص
  :است
المتبرنامه ملي سواد س:
سواد سالمت امتيازميانگين 
برنامه ملي خودمراقبتي:
درصد پوشش برنامه خودمراقبتي سازماني :
درصد سازمان دولتي حامي سالمت -
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درصد سازمان غير دولتي حامي سالمت-
درصد مدارس حامي سالمت-
درصد پوشش برنامه خودمراقبتي اجتماعي
درصد پوشش برنامه خودمراقبتي فردي
برنامه خودياريدرصد پوشش 
برنامه ملي ارس
مداخالت آموزشي استاندارد/ ها  درصد رسانه :
مداخالت آموزشي استاندارد در مرحله اول/  ها درصد رسانه-
مداخالت آموزشي استاندارد در مرحله دوم/  ها درصد رسانه-
مداخالت آموزشي استاندارد در مرحله سوم/  ها درصد رسانه-
الت آموزشي استاندارد در مرحله چهارممداخ/  ها درصد رسانه-
درصد مداخالت اجتماع محور مبتني بر نيازسنجي

انتظارات 
 سطوح مديريتيها در جداول مربوطه به تفكيك  شاخصثبت مقادير  
 محل كاربرددر پنل نصب   
ها  تعيين وضعيت شاخص به منظوركارشناس مسوولها توسط  رنگ آميزي شاخص
هاي پنل  تحليل شاخص
  ها شاخصيمداخله براي بهبود طراحي


